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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi adalah proses pemindahan barang dan manusia dari tempat asal 

ke tempat tujuan sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu 

adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut dan 

terdapat jalan yang dilalui. Proses pemindahan dilakukan ditempat asal sebagai 

permulaan dan diakhiri di tempat tujuan. Adanya pemindahan barang dan manusia 

maka transportasi merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang kegiatan 

ekonomi (Nasution, 1996). Selain peran dari transportasi aspek yang menjadi 

penting dari sektor transportasi yaitu aksesibilitas yang salah satunya berguna untuk 

memudahkan pemindahan orang dan barang. Tersedianya sarana transportasi yang 

memadai, terutama infrastruktur jalan menjadi salah satu modal yang besar untuk 

mendukung kegiatan masyarakat. Jalan menjadi salah satu prasarana transportasi 

yang dapat mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang.   

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 

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

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori, dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006). 

Jaringan jalan pastinya memiliki potensi kerusakan dan kerusakan yang terjadi 

pasti memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti jumlah tingkat kendaraan yang melintas, material jalan, 

karakteristik medan, tekstur tanah, di jaringan jalan, penyerapan air di jaringan 

jalan, dan faktor curah hujan pada jaringan jalan yang bisa menimbulkan potensi 

kerusakan jalan.  

Kerusakan jalan disebabkan antara lain karena beban lalu lintas berulang yang 

berlebihan (Overload), panas atau suhu udara, air dan hujan, serta mutu awal 

produk jalan yang jelek. Oleh sebab itu disamping direncanakan secara tepat jalan
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harus dipelihara dengan baik agar dapat melayani pertumbuhan lalu lintas selama 

umur rencana. Pemeliharaan jalan rutin maupun berkala perlu dilakukan untuk 

keamanan dan kenyamanan jalan bagi pengguna dan menjaga daya tahan atau 

keawetan sampai umur rencana. (Suwardo dan Sugiharto, 2004). 

Permasalahan tersebut menyebabkan perlu dilakukan pemantauan, 

pengelolaan, dan pemiliharaan menegenai kondisi jalan. Kegiatan yang dilakukan 

untuk pemeliharaan jalan meliputi kegiatan penanganan seperti perawatan, 

rehabilitasi, penunjangan, dan kualitas jalan (Sukirman, 1994). Kegiatan tersebut 

bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi adanya kerusakan 

jalan sehingga untuk selanjutnya bisa dilakukan perbaikan, pengelolaan, dan 

pemeliharaan yang lebih baik.   

Kecamatan Pulung merupakan salah satu Kecamatan terbesar kedua di 

Kabupaten Ponorogo setelah Kecamatan Ngrayun dengan luas 142,83 km2 di mana 

di dalamnya terdapat beberapa fasilitas umum yang memerlukan aksesibilitas 

dengan baik seperti fasilitas pendidikan, fasilitas perekonomian, dan fasilitas 

kesehatan. Keberadaaan fasilitas umum bisa membuat jalan menjadi sering dilalui 

untuk kegiatan transportasi masyarakat dan volume dari kepadatan lalu lintas pasti 

akan meningkat sebab jalan menjadi sebuah akses untuk saling terhubung antara 

wilayah satu dan wilayah lainnya. Kondisi inilah yang membuat ruas jalan yang 

dilalui terus menerus bisa mengalami rusak atau penurunan kualitas.  

Beberapa ruas jalan di Kecamatan Pulung yang mengalami kerusakan seperti 

ruas jalan Kesugihan Ngebel dan ruas jalan Mlarak Pulung menurut data dari Dinas 

PU Bidang Bina Marga berdasarkan hasil survei terakhir. Ruas jalan Kesugihan 

Ngebel melewati beberapa desa seperti Kesugihan, Pomahan, dan Wagir Lor yang 

memiliki panjang 8,2 km. Ruas ini memiliki besar LHR (Laju Harian Rata-rata) 

760 smp dan lebar jalan 4 meter yang mengalami kerusakan sepanjang 3 km dan 

2,3 km rusak sedang. Tipe jalan ini yaitu jalan lokal yang memiliki persentase 

94,51% aspal dan 5,49% rigid. Jenis kerusakan yang dialami yaitu kerusakan 

perkerasan jalan yang bergelombang dan berlubang. Kondisi ruas jalan Kesugihan 

Ngebel bisa dilihat pada Gambar 1.1. 



3 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerusakan Jalan Ruas Kesugihan Pulung 

Kondisi ruas jalan ini diamati pada 30 September 2018 di mana ruas jalan ini 

termasuk dalam kategori rusak parah yang mengalami dengan jenis kerusakan 

lubang di permukaan jalan. Terdapat kerusakan jalan yang berlubang, dan terdapat 

kerusakan jalan yang mengalami longsor. Kerusakan jalan ini sudah lama 

dikeluhkan oleh warga hampir sekitar 3 tahun khususnya pada jalan yang 

mengalami longsor sebab jalan yang mengalami longsor ini merupakan salah satu 

akses tercepat menuju wisata telaga Ngebel yaitu salah satu objek terkenal di 

Kabupaten Ponorogo untuk masyarakat Kecamatan Pulung sedangkan jalan yang 

mengalami kerusakan berlubang dan bergelombang dikeluhkan warga sebab jalan 

tersebut akses menuju pasar Kesugihan Pulung yang digunakan untuk aktivitas 

ekonomi masyarakat sekitar.   
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Ruas jalan Mlarak Pulung melewati beberapa desa seperti Suren, 

Karangpatihan, Pulung Merdiko, dan Pulung. Ruas ini memiliki besar LHR (Laju 

Harian Rata-rata) 1800 smp dan lebar jalan 3 meter, memiliki panjang 12,8 km 

mengalami kerusakan dengan total panjang 5,2 km. Ruas jalan ini bertipe lokal 

yang memiliki persentase 81,09% aspal dan 18,91% rigid yang memiliki kerusakan 

perkerasan yang bergelombang dan berlubang.  

 

Gambar 1.2 Kerusakan Ruas Jalan Mlarak Pulung 

 

Kondisi ruas jalan ini diamati pada 30 September 2018 di mana ruas jalan ini 

termasuk dalam kategori rusak parah yang mengalami dengan jenis kerusakan 

lubang di permukaan jalan dan kerusakan jalan yang bergelombang. Kerusakan 

jalan dikeluhkan oleh beberapa warga sebab ruas jalan ini seperti kurang mendapat 

dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Menurut salah satu penuturan warga Desa 

Karangpatihan tepatnya di Dukuh Dungus bahwa jalan ini sudah rusak selama 5 

tahun lebih dan warga memperbaiki sendiri dengan cara melakukan menutupi 

lubang dengan semen tetapi cara ini tidak akan bertahan lama dan cepat rusak 

kembali. Ruas jalan ini memang didominasi oleh hutan Perhutani yang berupa jati 

dan tanaman kayu putih dan sedikit permukiman. Ruas jalan ini sebenarnya bisa 

menjadi akses alternatif warga Kecamatan Pulung untuk menuju Kecamatan Kota 
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Ponorogo, akses cepat menuju Kabupaten Trenggalek, dan akses menuju Pondok 

Pesantren Gontor yang berada di Kecamatan Mlarak. 

Salah satu cara untuk membantu dalam pengelolaan atau pemeliharaan jalan 

adalah dengan mengetahui potensi tingkat kerusakan jalan di daerah tersebut. 

Ketersediaan data Penginderaan Jauh seperti citra SPOT 7 dapat digunakan untuk 

esktraksi data jalan dan dibantu oleh data pendukung lainnya seperti data curah 

hujan, jenis tanah, data volume lalu lintas dan lebar jalan, serta data saluran 

drainase. Pemanfaatan teknik ini juga dapat membantu dalam mengetahui tingkatan 

kerusakan dengan menggunakan data fisik (topografi) daerah dan pengamatan 

aktifitas lalu lintas yang terjadi di kedua desa tersebut. Berdasarkan hal di atas maka 

penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Potensi 

Kerusakan Jalan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Untuk 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

1.2  Perumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini, diantaranya : 

1. Bagaimana sebaran tingkat potensi kerusakan jalan di Kecamatan 

Pulung?  

2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor wilayah terhadap tingkat potensi 

kerusakan jalan di Kecamatan Pulung?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilaksanakan, diantaranya : 

1. Memetakan sebaran tingkat potensi kerusakan jalan di Kecamatan 

Pulung;  

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor wilayah khususnya pada 

parameter yang digunakan terhadap tingkat potensi kerusakan jalan di 

Kecamatan Pulung. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian secara ilmiah dan praktis, yaitu : 

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memetakan potensi 

tingkat kerusakan jalan yang terdapat dilapangan dengan hasil 

perbaikan dari kegiatan survey lapangan serta digunakan untuk 

mengetahui peran dari setiap parameter yang digunakan dalam 

terjadinya potensi kerusakan jalan. 

2. Penelitian ini secara praktis diharapkan bisa dimanfaatkan utnuk  salah 

satu acuan untuk pengambilan keputusan pengelolaan dan 

pemeliharaan jalan oleh pihak yang terkait yaitu Dinas PU Bidang Bina 

Marga. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Jalan 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, sistem jaringan jalan 

merupakan satu kesatuan ruas jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer 

dan sistem jaringan jalan sekunder yang saling menghubungkan dan mengikat 

pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh 

pelayanannya dalam satu hubungan yang hierarki. Sistem jaringan jalan disusun 

dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan 

keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan 

perdesaan. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat 

nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat 

pusat kegiatan sebagai berikut: 

a. Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan 

wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan   

b. Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.   
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Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam 

kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang 

mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi 

sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil. 

Menurut UU No. 38 tahun 2004, jalan umum menurut fungsinya 

dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan 

lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan 

masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang 

berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak 

sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal 

merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri 

perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak 

dibatasi. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata 

rendah.  

Menurut UU No. 22 tahun 2009, pengelompokan jalan menurut kelas jalan 

terdiri dari:  

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

bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang 

tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan 

muatan sumbu terberat 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 

milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling 

tinggi 4.200 milimeter, 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 lebih dari 2.100 

milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 

3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.  
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d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor 

dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 

18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu 

terberat lebih dari 10 ton.  

Menurut Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006, berdasarkan sifat dan 

pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas jalan 

arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Fungsi jalan tersebut terdapat pada sistem 

jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.  

Menurut Ditjen Bina Marga (1970), jalan diklasifikasikan menjadi tiga 

golongan yaitu jalan utama, jalan sekunder, dan jalan penghubung.  

Tabel 1.1 Tabel Klasifikasi Jalan 

Klasifikasi  
Lalu lintas harian rata – rata 

(LHR) dalam smp  

Fungsi  Kelas    

Utama  I  > 20.000  

Sekunder  

II A  6000 – 20.000  

II B  1500 – 8000  

II C  < 2000  

Penghubung  III  -  

 Sumber: Ditjen Bina Marga, 1970 

Menurut UU No. 38 tahun 2004, jalan umum menurut statusnya 

dikelompokkan ke dalam:  

a. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota 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/kota, atau 

antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.  

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

yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang 

menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, 

antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, 
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antarpusat 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 antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat 

pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta 

menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.  

Adapun dalam penelitian mengenai potensi tingkat kerusakan jalan ini 

dilakukan pada jalan dengan status jalan kabupaten atau jalan lokal di Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo. 

  

1.5.1.2 Kerusakan Jalan  

Jalan sebagai prasarana transportasi digunakan secara berkala dan menampung 

beban dalam jumlah tertentu sehingga tidak tertutup kemungkinan jalan akan 

mengalami penurunan fungsi atau kerusakan walaupun belum mencapai tenggat 

waktu operasional seperti yang direncanakan pada saat pembangunan. Hal ini 

menyebabkan perlunya pembangunan dan pemeliharaan jalan yang berkelanjutan, 

sehingga dapat meminimalisir ketidaknyamanan dan bahaya yang disebabkan oleh 

kerusakan yang mungkin terjadi di jalan. Manual Pemeliharaan Jalan No: 

001/T/Bt/1995 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, membagi 

kerusakan jalan menjadi beberapa jenis, yaitu kerusakan lubang, gelombang, alur, 

ambles, kerusakan tepi, retak buaya, retak garis, kegemukan, pelapukan dan 

pelepasan butir (ravelling), terkelupas. 

Kerusakan jalan yang timbul merupakan hasil dari beberapa faktor yang saling 

berkaitan satu sama lain. Misalkan pada kerusakan jalan yang bergelombang yaitu 

disebabkan oleh faktor tekstur tanah yang halus yang terkena curah hujan sehingga 

tekstur tanah yang halus yang biasanya bermaterial liat kan mengalami 

pengembangan saat terkena air dan faktor ini di dukung dengan laju harian pada 

ruas jalan yang mengalami kerusakan serta jenis kendaraan yang melewatinya 

apabila sering dilalui kendaraan berat maka potensi untuk menyebabkan jalan 

menjadi bergelombang akan tinggi.  
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1.5.1.3 Faktor Kerusakan Jalan 

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang vital untuk 

menghubungkan antar wilayah. Jalan yang sering digunakan pasti akan 

menampung beban dari kendaraan sehingga bisa memungkinkan untuk mengalami 

penurunan kualitas jalan seiring berjalannya waktu. Faktor yang bisa menyebabkan 

kerusakan jalan salah satunya yaitu volume lalu lintas. Volume lalu lintas dari 

kendaraan yang melintas bisa menjadi penyebab kerusakan jalan karena adanya 

tekanan dan gesekan dari kendaraan serta ukuran kendaraan yang melintas juga 

menjadi penyebab lainnya. Volume lalu lintas menunjukan jumlah kendaraan yang 

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

volume lalu lintas yang umum dipergunakan adalah lalu lintas harian rata-rata, 

volume jam perencanaan, dan kapasitas. (Sukirman, 1994) 

Kendaraan sebagai objek yang bergerak diatas perkerasan jalan merupakan hal 

yang dihitung dalam mengetahui volume lalu lintas. Kendaraan berdasarkan jenis 

nya memiliki nilai tersendiri, sehingga diperlukan nilai konversi dengan dikalikan 

ke dalam equivalen mobil penumpang (emp). Kendaraan ini di klasifikasikan ke 

dalam 3 jenis kendaraan (MKJI,1997), di antaranya :  

1. Kendaraan Berat (Heavy Vehicles = HV) 

Kendaraan berat merupakan jenis kendaraan yang memiliki lebih dari 4 

roda seperti bus, truck 2 as, truck 3 as, dan truck kombinasi. Nilai emp 

untuk kendaraan berat yaitu sebesar 1,3.  

2. Kendaraan Ringan (Light Vehicles = LV) 

Kendaran ringan merupakan jenis kendaraan yang memiliki 4 roda 

seperti mobil penumpang, oplet, microbus, mobil pick-up. Nilai emp 

untuk kendaraan ringan yaitu sebesar 1.  

3. Sepeda Motor (Motor Cycle = MC)  

Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang memiliki 2 atau 3 motor dengan 

nilai emp sebesar 0.5. 

Faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan jalan yaitu kondisi alam seperti 

kemiringan lereng, tekstur tanah, curah hujan, dan saluran drainase di wilayah 
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kajian. Kemiringan lereng berpengaruh pada kerusakan jalan karena mempengaruhi 

dari erosi. Semakin tinggi kemiringan lerengnya maka tingkat erosi pada jalan 

tersebut akan semakin tinggi. Erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa 

hilangnya lapisan permukaan tanah atas. Faktor iklim sangat dominan terhadap 

pembentukan tanah yaitu curah hujan. Semakin tinggi curah hujan maka pelapukan 

akan berlangsung secara intensif. Faktor topografi seperti kemiringan lereng, 

bentuk lereng dan arah hadap lereng terhadap sinar matahari akan mempengaruhi 

kecepatan pelapukan dan proses perkembangan tanah (Dilahur dkk, 2001). Proses 

erosi ini dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah 

dan kualitas lingkungan hidup. Permukaan kulit bumi akan selalu mengalami proses 

erosi. Suatu tempat akan terjadi pengikisan sementara di tempat lainnya akan terjadi 

penimbunan, sehingga bentuknya akan selalu berubah sepanjang masa. Peristiwa 

ini terjadi secara alamiah dan berlangsung sangat lambat sehingga akibat yang 

ditimbulkan baru muncul setelah berpuluh bahkan beratus tahun kemudian 

(Suripin, 2002). Drainase tanah berhubungan dengan timbulnya genangan air yang 

bisa menjadi salah satu faktor dalam rusaknya konstruksi karena drainase tanah bisa 

menunjukkan cepat atau lambatnya proses infiltrasi air ke dalam tanah (Masri.R.M, 

2012). Ketersediaan saluran drainase bisa menjadi salah satu parameter dalam 

kerusakan jalan sebab dengan adanya saluran drainase bisa untuk mengurangi aliran 

permukaan air pada suatu jalan agar tidak terjadi genangan. Hal inilah yang bisa 

menyebabkan kerusakan jalan karena pergerakan air yang cepat pada kemiringan 

lereng yang semakin tinggi sehingga bisa menyebabkan kerusakan jalan pada tepian 

jalan hingga merembet sampai ke tengah dari badan jalan. 

1.5.1.4  Sistem Informasi Geografis (SIG) 

SIG adalah sebuah sistem berbasiskan komputer yang digunakan untuk 

menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG dirancang untuk 

mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena di mana 

lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. 

(Aronoff, 1989 dalam Riyanto dkk, 2009) 
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Dalam menangani data yang bereferensi geografi, SIG memiliki empat 

kemampuan sistem komputer yang mampu menangani data tersebut baik dalam hal: 

(a) masukan, (b) manajemen data, (c) analisis dan manipulasi data, (d) keluaran. 

Secara umum dalam SIG terdapat tiga hal yang terdiri dari sistem, informasi, dan 

geografis. Berdasarkan uraian tiga hal tersebut, SIG dapat diartikan sebagai suatu 

kesatuan komponen atau variabel yang terorgansir yang memiliki kemampuan 

untuk memasukkan, manajemen, menganalisis, dan memanipulasi suat data yang 

memiliki aspek lokasi, ruang, dan waktu dengan keluaran (output) yang 

bereferensikan geografi. (Prahasta, 2011 dalam Tomaskumoro, 2016). SIG efektif 

untuk digunakan sebagai pengolahan data dan pembuatan model terutama model 

kuantitatif menjadi lebih mudah dan sederhana. SIG merupakan cara yang efisien 

untuk dapat mengetahui karakteristik suatu wilayah dengan menggabungkan 

beberapa parameter yang bisa untuk dilakukan analisis. (Masri.R.M, 2012) 

Sistem Informasi Geografi terdiri dari beberapa subsistem, yaitu: 

1. Data Input (Masukan Data) 

Fungsi dari masukan ini adalah mengumpulkan data spasial dan data atribut 

dari sumber terkait, sekaligus mengkonversi atau mentranformasikan data 

yang sudah terkumpul ke dalam format tertentu yang digunakan dalam 

pengolahan SIG. 

2. Data Management (Pengolahan Data) 

Subsistem ini berfungsi untuk mengelola data baik spasial maupun atribut 

ke dalam suatu basis data sehingga memudahkan untuk kegiatan pengolahan 

secara lebih lanjut. Subsitem ini dapat melakukan suatu evaluasi terhadap 

data yang dianggap kurang baik melalui proses perbaikan, penambahan, 

datau pengurangan dalam basis data. 

3. Data Manipulation dan Analysis (Manipulasi Data dan Analisis) 

Susbsistem ini terdiri dari proses pengolahan data seperti manipulasi dan 

pemodelan untuk menghasilkan suatu informasi spasial sesuai dengan 

tujuan. Pengolahan data menjadi suatu informasi memerlukan teknik-teknik 

tertentu dalam SIG. 

4. Data Output (Keluaran) 
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Berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan data menggunakan 

SIG sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pengguna. Penyajian data 

dalam keluaran dalam subsistem ini dapat berupa tabel, grafik, deskripsi, 

atau peta. 

Subsietmem ini secara sederhana dapat diwujudkan dalam skema sebagai berikut. 

Lihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 1.1 Komponen SIG 

 

Sistem Informasi Geografis memerlukan data masukan agar dapat berfungsi 

dan memberikan informasi lain hasil analisisnya. Data masukan tersebut dapat 

diperoleh dari tiga sumber, yaitu: (a) lapangan, (b) peta, dan (c) citra penginderaan 

jauh. (Petrus Paryono, 1994)  

(a) Data lapangan  

Data ini diperoleh langsung dari pengukuran lapangan secara langsung, 

seperti misalnya pH tanah, salinitas air, curah hujan suatu wilayah, dan 

sebagainya.  

(b) Data peta  

Informasi yang telah terekam pada peta kertas atau film, dikonversikan 

ke dalam bentuk digital. Misalnya, peta geologi, peta tanah, dan 

sebagainya. Apabila data sudah terekam dalam bentuk peta, tidak lagi 

diperlukan data lapangan, kecuali untuk pengecekan kebenarannya.  

(c) Data citra penginderaan jauh  

Citra penginderaan jauh yang berupa foto udara atau radar dapat 

diinterpretasi terlebih dahulu sebelum dikonversi ke dalam bentuk 

digital. Sedangkan citra yang diperoleh dari satelit yang sudah dalam 
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bentuk digital dapat langsung digunakan setelah diadakan koreksi 

seperlunya. 

Sistem informasi geografis dalam analisis tingkat potensi kerusakan jalan 

dapat digunakan sebagai tools yaitu menggunakan software ArcGIS untuk 

melakukan overlay yang berpengaruh pada kerusakan menggunakan beberapa 

parameter. Sistem informasi geografis dapat menyimpan dan menampilkan data 

digital yang berupa data spasial dalam beberapa layer untuk membentuk suatu 

informasi peta dan data spasial tersebut bisa berisi data tabular yang merupakan 

informasi tambahan dari data spasial. Adapun penelitian ini menggunakan analisis 

overlay dengan cara intersect. Fungsi analisis intersect ini akan menghasilkan unsur 

spasial baru yang merupakan irisan dari unsur-unsur spasial masukannya (Prahasta, 

2009). Analisis intersect ini digunakan dalam pengolahan data penelitian agar dapat 

menghasilkan suatu output yang nantinya dapat menghasilkan sebuah peta hasil 

apabila dilakukan klasifikasi lebih lanjut. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini berhubungan dengan pemetaan pengelolaan jalan khususnya 

jalan rusak dengan berbagai kondisi.penelitian yang serupa dilakukan oleh 

Sembiring (2015) Islami (2017) dan Patricia (2018)  

Andhiko Edy Eka Sura Sembiring (2015) melakukan Analisis Tingkat 

Kerusakan Jalan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Di Kota 

Surakarta dan Sekitarnya. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

agihan kerusakan jalan dan melakukan analisis perbedaan tingkat kerusakan 

jalannya. Analisis dilakukan dengan metode pengharkatan pada setiap parameter 

kerusakan jalan dan didukung dengan survei untuk memperoleh data lapangan 

dengan cara seperti pengamatan, pengukuran, dan pencatatan data yang diperlukan. 

Penelitian ini menggunakan kemiringan lereng, tekstur tanah, curah hujan, volume 

lalu lintas, jarak dengan lampu APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) sebagai 

parameter yang mempengaruhi kerusakan jalan. Hasil yang diperoleh dari analisis 

kerusakan jalan terdapat dua kelas kerusakan jalan yaitu kerusakan jalan rendah dan 

tingkat kerusakan jalan sedang. Panjang jalan dan persentase kerusakan jalan 
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rendah yaitu 221,62 km (86,88 %) sedangkan panjang jalan dalam kelas kerusakan 

sedang adalah 33,47 km (13,112 %). 

Cahyaningtyas Putri Islami (2017) melakukan pemetaan kerusakan jalan 

dengan memanfaatkan citra resolusi tinggi Quikbird yang bertujuan untuk melihat 

potensi tingkat kerusakan jalan pada ruas jalan di Kabupaten Sleman dibantu 

dengan beberapa parameter seperti Citra TerraSAR-X utnuk kemringan lereng, 

jaringan jalan, jenis tanah, curah hujan, data volume lalu lintas jalan, dan jarak 

dengan lampu APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas). Tujuan memetakan 

potensi kerusakan jalan serta untuk mengetahui kemampuan citra Quickbird 

sebagai data yang digunakan untuk interpretasi lokasi saluran drainase dan lampu 

APILL dengan metode interpretasi serta pengharkatan.  

Mona Patricia (2018) melakukan Analisis kerusakan jalan menggunkan 

aplikasi sistem informasi geografis di Kecamatan Kartasura. Penelitian bertujuan 

untuk mengetahui sebaran tingkat kerusakan jalan dan menganalisis besarnya 

pengaruh setiap parameter terhadap kerusakan jalan yang terjadi. Analisis 

dilakukan dengan metode survei lapangan untuk mengetahui kondisi parameter 

saluran drainase yang sebenarnya dan melakukan pengharkatan metode kuantitatif 

pada setiap parameter yang digunakan seperti curah hujan, tekstur tanah, volume 

lalu lintas, dan ketersediaan saluran drainase. Parameter yang dianggap 

berpengaruh terhadap kerusakan jalan di Kecamatan Kartasura yaitu parameter 

saluran drainase dan volume lalu lintas/lebar jalan. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terdapat pada metode yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat kerusakan jalan menggunakan aplikasi sistem informasi geografis, yaitu 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengharkatan parameter. 

Perbandingan penelitian bisa dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.
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 Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

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 

dan sekitarnya menggunakan SIG.  

2. Menganalisis perbedaan tingkat 

kerusakan jalan di Kota Surakarta 

dan sekitarnya berdasarkan faktor-

faktor wilayah. 

Pendekatan 

kuantitatif 

pengharkatan 

parameter 

Peta Tingkat 

Kerusakan Jalan 

Kota Surakarta dan 

Sekitarnya  

Cahyaningtyas Putri 

Islami (2017) 

Aplikasi SIG 

Dengan 

Memanfaatkan Citra 

Quickbird Untuk 

Pemetaan Potensi 

Tingkat Kerusakan 

Jalan Di Kabupaten 

Sleman 

1. Memetakan potensi tingkat 

kerusakan jalan pada ruas jalan 

lokal di Kabupaten Sleman.  

2. Mengetahui kemampuan citra 

Quickbird dalam ekstraksi 

informasi lebar jalan, lokasi 

APILL, dan saluran drainase jalan. 

Pendekatan 

kuantitatif 

pengharkatan 

parameter 

Peta potensi tingkat 

kerusakan jalan di 

Kabupaten Sleman. 
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  Mona Patricia (2018) Analisis Kerusakan 

Jalan menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis di 

Kecamatan 

Kartasura  

1. Mengetahui sebaran kerusakan 

jalan di kecamatan kartasura ;  

2. Menganalisis pengaruh setiap 

parameter terhadap kerusakan jalan 

yang terjadi. 

Pendekatan 

Kuantitaf 

dengan 

pengharkatan  

1. Peta Tingkat 

Kerusakan Jalan di 

Kecamatan Kartasura 

2. Parameter yang 

memiliki nilai tinggi 

pada kerusakan jalan  

Septian Johan 

Firmansyah (2019) * 

Analisis Potensi 

Kerusakan Jalan 

Menggunakan 

Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis 

Di Kecamatan 

Pulung Kabupaten 

Ponorogo 

1. Memetakan sebaran tingkat 

potensi kerusakan jalan di 

Kecamatan Pulung. 

2. Menganalisis pengaruh faktor-

faktor wilayah khususnya pada 

parameter yang paling 

berpengaruh terhadap tingkat 

potensi kerusakan jalan di 

Kecamatan Pulung. 

Pendekatan 

Kuantitaf 

dengan 

pengharkatan 

1. Peta Tingkat 

Potensi Kerusakan 

Jalan Kecamatan 

Pulung, Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Parameter yang 

paling berpengaruh 

dalam terjadinya 

kerusakan jalan  

 

*= Penelitian yang dilakukan 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kerusakan jalan memiliki dampak yang bisa mempengaruhi prasarana 

masyarakat dalam beraktifitas seperti ekonomi dan pembangunan, pendidikan serta 

sosial budaya karena jalan merupakan prasarana vital yang bisa digunakan untuk 

saling terhung antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tahap pengelolaan jalan 

yang dimulai dengan pemantauan dapat dibantu dengan pemanfaatan aplikasi 

sistem informasi geografis sehingga dapat diperoleh gambaran sebelum melakukan 

survey lapangan. Beberapa hal yang bisa mempengaruhi ketahanan ruas jalan yaitu 

kondisi fisik di lapangan dan tinggi rendahnya aktivitas transportasi di lapangan. 

Kondisi fisik yang bisa digunakan untuk menganalisa potensi kerusakan pada jalan 

seperti kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah, dan drainase sedangkan dari 

segi transportasi yang bisa mempengaruhi ketahanan ruas jalan yaitu volume lalu 

lintas. Penjelasan setiap parameter ini memiliki andil terhadap kerusakan jalan: 

a. Kemiringan lereng 

Kemiringan lereng merupakan salah satu parameter yang berpengaruh dalam 

menentukan potensi tingkat kerusakan jalan. Kemiringan lereng bisa menunjukkan 

informasi topografi dari suatu wilayah. Parameter ini berpengaruh pada kerusakan 

jalan dengan asumsi bahwa semakin besar nilai kemiringan lerengnya maka potensi 

terjadi kerusakan jalan akan semakin besar karena dengan kemiringan yang 

semakin tinggi bisa menimbulkan tingkat erosi yang tinggi maupun terjadinya 

longsor yang bisa merusak kondisi jalan. 

b. Curah Hujan 

Parameter curah hujan ini dapat mempengaruhi potensi tingkat kerusakan jalan 

dengan asumsi bahwa semakin tinggi intensitas curah hujan suatu daerah maka 

potensi terjadi kerusakan jalan semakin besar. Semakin rendah intensitas curah 

hujan suatu daerah maka potensi terjadi kerusakan jalan semakin kecil. Aliran 

permukaan didorong oleh curah hujan yang meningkat dengan air yang dihasilkan 

melebihi laju air yang masuk kedalam tanah. Hujan dalam waktu yang singkat 

mungkin tidak akan terlalu berpengaruh pada kecepatan aliran permukaan akan 
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tetapi apabila hujan tersebut terjadi dalam waktu yang lama maka akan sangat 

berpengaruh pada terjadinya aliran permukaan. Jalan yang berada di daerah dengan 

curah hujan yang tinggi akan mengalami kemungkinan kerusakan jalan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki curah hujan yang lebih 

rendah. 

c. Tekstur Tanah 

Tanah adalah tubuh alam yang menyelimuti sebagian besar permukaan bumi 

dan mempunyai karakteristik fisik, kimia, biologi, serta morfologi yang khas akibat 

dari proses pelapukan batuan panjang yang membentuknya. Jenis tanah 

berhubungan dengan sifat tanah dalam proses infiltrasi tanah yaitu kemampuan 

tanah dalam menyerap air, selain infiltrasi jenis tanah juga berhubungan dengan 

tekstur tanah. Semakin kasar tekstur tanahnya maka semakin besar laju infiltrasi air 

yang masuk ke dalam tanah dan juga sebaliknya yang berpeengaruh pada kerusakan 

jalan.  

d. Saluran Drainase 

Ketersediaan saluran drainase ini berpengaruh pada aliran air pada saat terjadi 

hujan. Saluran drainase biasanya berada dekat dengan jalan yang bertujuan untuk 

menampung aliran air permukaan dari jalan supaya air tidak menumpuk di ruas 

jalan. Apabila tersedia saluran drainase pada ruas jalan maka kemungkinan 

terjadinya kerusakan jalan akan sedikit dan juga sebaliknya. 

e. Volume Lalu Lintas 

Volume lalu lintas menunjukkan banyaknya jumlah kendaraan yang melintas 

dalam suatu ruas jalan. Volume lalu lintas bisa menjadi salah satu faktor kerusakan 

jalan yang diasumsikan bahwa semakin banyak kendaraan yang melewati ruas jalan 

makan potensi kerusakan jalan akan meningkat karena jalan sering mengalami 

gesekan dan terkena muatan dari kendaraan dan juga sebaliknya. 

Alur penelitian dalam penentuan potensi kerusakan jalan dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan aplikasi sistem informasi geografis yang terlihat pada 

Gambar 1.2.  
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Gambar 1.2 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerusakan Jalan 

Parameter yang berpengaruh dalam potensi 

kerusakan jalan: 

1. Kemeringan Lereng 

2. Tekstur Tanah 

3. Curah Hujan 

4. Volume Lalu Lintas 

5. Saluran Drainase 

 

Survey Lapangan 

Proses skoring pada setiap parameter yang 

berpotensi dalam kerusakan jalan menggunakan 

acuan yang telah ada 

Kelas Tingkat Potensi 

Kerusakan Jalan 

Pengaruh dari setiap parameter pada 

dan paramter yang palig berpengaruh 

dalam kerusakan jalan 
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1.7  Batasan Operasional 

a. Jalan 

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk 

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, 

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

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta 

api, jalan lori, dan jalan kabel (Undang-undang nomor 38 tahun 2004). 

b. Ruas Jalan 

Ruas jalan merupakan bagian-bagian kecil yang membentuk suatu kesatuan 

sistem jaringan jalan. 

c. Jalan lokal 

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat 

dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah. (Khusus untuk 

jalan yang menjadi tanggung-jawab Dinas PUPR) (UU No. 38, 2004) 

d. Jalan Lingkungan 

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah 

(Undang-undang nomor 38 tahun 2004). 

e. Volume lalu lintas 

Volume lalu lintas menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi satu titik 

pengamatan dalam satu satuan waktu tertentu (Sukirman, 1994).  

f. Kerusakan Jalan 

Kerusakan jalan yang diamati khusus kepada kerusakan perkerasan jalan tanpa 

membedakan bentuk kerusakan perkerasan, kerusakan jalan dapat dibagi 

menjadi beberapa jenis, yaitu kerusakan lubang, gelombang, alur, ambles, 

kerusakan tepi, retak buaya, retak garis, kegemukan, pelapukan dan pelepasan 

butir (ravelling), terkelupas (Manual Pemeliharaan Jalan No: 001/T/Bt/1995). 

. 
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