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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi adalah perpindahan dari manusia atau barang yang menggunakan 

kendaraan dari tempat yang terpisah secara geografi (Kurniawan dan Setiaji, 2016). 

Adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi darat merupakan 

transportasi yang banyak diminati konsumen di Indonesia, dikarenakan biaya tidak 

terlalu mahal daripada transportasi lain. Transportasi menunjang kegiatan ekonomi 

karena berhubungan dengan kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Transportasi juga berkaitan dengan kebutuhan para pelajar untuk 

mencapai sekolah, kebutuhan pekerja untuk mencapai lokasi kerja dan sebaliknya, 

kebutuhan untuk mengunjungi tempat perbelanjaan dan pelayanan lainnya.  

Mencapai kondisi yang baik perlu adanya berbagai faktor komponen transportasi 

seperti, kondisi sarana (kendaraan) dan kondisi prasarana (sistem jaringan dan jalan) 

(Riyadi, 2007). Agar berbagai komponen ini diharapkan perencanaan jalan 

memberikan pelayanan yang optimal dan efektif pada arus lalu lintas yang akan 

dilaluinya. 

Jalan merupakan transportasi yang penting dalam memperlancarkan kegiatan 

pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kondisi jalan yang ideal akan terciptanya 

kelancaran mobilisasi barang atau jasa secara nyaman dan aman. Jalan 

diklasifikasikan berdasarkan fungsi, status, dan peruntukannya. Jalan sesuai dengan 

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

lingkungan. Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan 

provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan sesuai dengan 

peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus (Undang-Undang No.38 

tahun 2004).  

Informasi geomorfologis sangat diperlukan untuk mengetahui kerusakan dan sebab 

terjadinya kerusakan jalan. Penyebab kerusakan jalan secara umumnya dapat 
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dibedakan menjadi beberapa diantara pertama beban kendaraan yang melewati 

melebihi kemampuan jalan, kedua kualitas jalan tidak mampu mendukung beban, 

ketiga kondisi fisik daerah tidak mendukung bangunan jalan (Suprikhatin, 1994 

dalam I Mustofa, 2007). 

Kerusakan jalan disebabkan antara lain karena jenis tanah, beban volume lalu 

lintas berulang yang berlebihan (Overload), panas atau suhu udara, air dan hujan, 

serta mutu awal produk jalan yang sudah tidak baik. Oleh sebab itu disamping 

direncanakan secara tepat jalan harus dipelihara dengan baik agar dapat melayani 

pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana. (Suwardo dan Sugiharto, 2004). 

Berdasarkan hal itu Aplikasi Sistem Informasi Geografis  mampu dalam kegiatan 

perencanaan pembangunan jalan dapat memudahkan keadaan sekitar jalan yang akan 

dibangun baik dari segi fisik maupun sosial. Dengan Aplikasi Sistem Informasi 

Geografis jalan akan dibangun lebih tertata karena lebih kompleks untuk terhindar 

dari resiko banjir dan longor. 

Kecamatan Sukolilo dari Kabupaten Pati yang paling Barat Daya dan berbatasan 

dengan Kabupaten Grobogan di sebelah Selatan dan Barat, dengan Kabupaten Kudus 

di sebelah Utara, dan dengan Kecamatan Kayen (Kabupaten Pati) di sebelah Timur. 

(Kecamatan Sukolilo Dalam Angka Tahun 2019). Kecamatan Sukolilo merupakan 

sebuah kecamatan di Kabupaten Pati yang mengalami kerusakan jalan yang cukup 

parah dari kecamatan yang lainnya. Kerusakan jalan tersebut dikarenakan menjadi 

jalur transportasi menuju industri semen. Kecamatan Sukolilo yaitu salah satu daerah 

yang mempunyai potensi bahan tambang yaitu batugamping dan batulempung yang 

dibutuhkan oleh industri semen.  

Kondisi jalan sangat berpengaruh aktivitas yang membutuhkan aksesibilitas jalan 

sebagai perantaranya. Kondisi pembangunan jalan di Kecamatan Sukolilo sudah 

sesuai peraturan, namun jalan yang dilihat belum sesuai yang diharapkan bahkan 

belum mencapai waktu yang diperkirakan, kondisi jalan mengalami kerusakan yang 

menganggu perjalanan penggunanya yang melintasi jalan tersebut. Jalan Kecamatan 

Sukolilo merupakan jalur yang menghubungkan ke semua daerah sekitarnya sebagai 
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kegiatan penduduk sehari-hari. Jalan ini sekaligus menjadi jalan alternatif menuju 

Semarang, Solo maupun Yogyakarta atau menjadi daerah untuk jalur keluar 

masuknya barang dan jasa. Kondisi beberapa ruas jalan di Kecamatan Sukolilo pada 

beberapa bulan terakhir mengalami kerusakan seperti yang terdapat pada Gambar 1.1. 

Ruas Jalan Kecamatan Sukolilo sering timbul beberapa masalah seperti ruas jalur 

jalan yang sering tidak rata atau retak-retak, bergelombang, berlubang, kerusakan 

tepi. Kondisi ruas jalan mengalami kerusakan di bagian tertentu dengan ukuran 

bervariasi di beberapa titik. Ruas jalan ini dilewati oleh berbagai penduduk untuk 

beraktivitas dan mahasiswa yang berkuliah di daerah Solo maupun Jogja yang 

melalui jalur Purwodadi sebagai suatu akses utama menuju kampus yang dituju.  

Kondisi kerusakan jalan diamati pada 5 Januari 2020 dengan lokasi pengamatan di 

beberapa ruas jalan, di antaranya (a) Jalan Pati-Kayen-Sukolilo Desa Sukolilo, (b) 

Jalan Sukolilo – Prawoto Desa Kedungwinong. Kondisi jalan yang diamati 

mengalami kerusakan seperti jalan berlubang, retak, kerusakan tepian dengan ukuran 

berbeda-beda  
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(a) Jalan Pati-Kayen-Sukolilo Desa Sukolilo 

                   (b) Jalan Sukolilo – Prawoto Desa Kedungwinong 

Gambar 1.1 Kerusakan Jalan Kecamatan Sukolilo 

Kondisi Ruas Jalan Pati-Kayen-Sukolilo Desa Sukolilo termasuk dalam 

kategori ruas jalan yang banyak mengalami kerusakan. Ruas jalan ini melewati 

beberapa desa seperti Desa Cengkalsewu, Desa Kedungmulyo, Desa Gadudero dan 

Desa Sukolilo. Berdasarkan data yang diperoleh ruas Pati-Kayen-Sukolilo  

mempunyai LHRT 5412 dengan lebar jalan 6.0 dengan fungsi Jalan Kolektor dan 

status Jalan Provinsi. Sedangkan ruas jalan Sukolilo – Prawoto melewati beberapa 
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desa seperti Desa kedungwinong, Desa baleadi, Desa wegil dan Desa Prawoto. 

Berdasarkan data yang diperoleh ruas Sukolilo – Prawoto mempunyai LHRT 2911 

dengan lebar jalan 4.0 dengan fungsi Jalan Lokal dan status Jalan Kabupaten. Ruas 

jalan tersebut sering dilalui kendaraan bermuatan lebih seperti Bis dan Truk 

(mengangkut pasir, batu, dan tanah).  

Berdasarkan data diatas cara untuk mengatasi kondisi kerusakan di 

Kecamatan Sukolilo perlu ditinjau dari berbagai aspek agar mendapatkan pengelolaan 

dan perbaikan. Dengan cara mengetahui agihan tingkat potensi kerusakan jalan yang 

di lihat dari parameternya seperti jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, volume 

lalu lintas, dan saluran drainase. parameter tersebut untuk mengetahui lebih jelasnya 

dapat mengetahui keselarasan agihan tingkat potensi kerusakan jalan dengan titik 

kerusakan secara riil di lapangan. Dengan Memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi 

Geografis dapat membantu proses pemetaan persebaran tingkat kerusakan di 

Kecamatan Sukolilo, Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Geografis dapat 

mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data berefensi kondisi geografis 

(Setiawan, 2011) Pemanfaatan ini dapat mengetahui tingkatan kerusakan dengan data 

fisik (topografi) daerah dan pengamatan aktifitas lalu lintas yang terjadi di Kecamatan 

Sukolilo. Berdasarkan hal di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Tingkat Kerusakan Jalan menggunakan Aplikasi 

Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah penelitian ini, diantaranya : 

1. Bagaimana agihan tingkat potensi kerusakan jalan di Kecamatan Sukolilo 

2. Bagaimana Keselarasan agihan tingkat potensi kerusakan jalan di daerah 

penelitian dengan kerusakan jalan yang ada 

1.3 Tujuan Penelitian  

   Tujuan Penelitian ini dilaksanakan, diantaranya : 

1. Menentukan agihan tingkat potensi kerusakan jalan di Kecamatan Sukolilo 

2. Menganalisis Keselarasan agihan tingkat potensi kerusakan jalan di daerah 

penelitian dengan kerusakan jalan yang ada 

1.4 Kegunaan Penelitian  

   Kegunaan Penelitian secara ilmiah dan praktis, yaitu 

1. Penelitian ini secara ilmiah diharapkan dapat mengetahui persebaran 

kerusakan jalan dan tingkat kerusakan jalan yang terdapat dilapangan dengan hasil 

perbaikan dari kegiatan survey lapangan serta mengetahui peran dari setiap 

parameter yang digunakan dalam terjadinya kerusakan jalan, dan 

2. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk 

pengambilan keputusan pemeliharaan jalan oleh pihak yang berwenang. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1   Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Jalan 

 Jalan merupakan 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 38 Tahun 2004) 

1.5.1.2 Klasifikasi Jalan  
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Klasifikasi jalan merupakan aspek yang diidentifikasikan sebelum melakukan 

perancangan jalan, karena kriteria desain suatu rencana jalan yang ditentukan dari 

standart desain ditentukan oleh klasifikasi jalan rencana. Pada prinsipnya klasifikasi 

jalan dalam standar desain (baik untuk jalan antar kota maupun jalan luar kota) 

didasarkan kepada klasifikasi jalan menurut undang-undang dan peraturan 

pemerintah yang berlaku. 

a. Klasifikasi Jalan menurut fungsinya 

Menurut UU No.38 Tahun 2004 Pasal 8, jalan menurut fungsinya dikelompokkan 

menjadi empat bagian, di antaranya : 

1. Jalan Arteri merupakan Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri 

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi 

secara efisien. 

2. Jalan Kolektor merupakan Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/ 

pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan 

jumlah jalan masuk dibatasi. 

3. Jalan Lokal merupakan Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-

ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah dan jumlah masuk tidak dibatasi. 

4. Jalan Lingkungan merupakan Jalan yang melayani angkutan lingkungan  

dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan bahaya untuk 

kendaraan-kendaraan kecil. 

c. Klasifikasi Jalan menurut Statusnya 

Menurut UU No.38 Tahun 2004 pasal 9, jalan menurut statusnya dikelompokkan 

menjadi lima bagian, di antaranya : 

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

jaringan   jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan 

strategis nasional, serta jalan tol. 

2. 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. 
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3. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer 

yang tidak menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, 

antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, 

antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder 

dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 

4. Jalan Kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan sekunder 

menghubungkan antarpusat pelayanan kota 

5. Jalan Desa merupakan Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau 

anatar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 

1.5.1.3 Kerusakan Jalan 

Kerusakan jalan dapat terjadi pada semua prasarana jalan raya apabila 

digunakan untuk kegiatan lalu lintas manusia maupun barang secara terus – menerus. 

Untuk itu, semua prasarana yang terdapat dalam suatu sistem transportasi darat 

memerlukan perawatan dan perbaikan kerusakan. Pada umumnya kerusakan jalan 

dapat berupa retak-retak (Cracking), gelombang (Corrugation), kerusakan berupa 

cekungan arah memanjang jalan sekitar roda kendaraan (Rutting), genangan aspal di 

pemukaan jalan (Bleeding), dan ada berupa lubang-lubang (Pothole). 

1.5.1.4  Faktor Kerusakan Jalan 

Kendaraan rencana, kecepatan rencana, volume & kapasitas jalan, dan tingkat 

pelayanan jalan dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan dan 

keamanan jalan (Sukirman, 1994). Kerusakan jalan disebabkan oleh banyak faktor. 

Faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah pertama 

Desain yang kurang tepat dan Material belum memenuhi standar, ketiga Pelaksanaan 

yang kurang menjaga kualitas. sedangkan faktor eksternal yang menjadi penyebab 

kerusakan jalan, bahkan menjadi faktor utama kerusakan jalan diantaranya adalah 

pertama Tanah dasar yang kurang baik, kedua Air yang berada di jalan, dapat di 

dalam tanah dan perkerasan maupun di atas perkerasan aspal seperti banjir dan 



9 
 

genangan, ketiga Kelebihan beban. Faktor penyebab yang selalu muncul pada setiap 

kerusakan jalan di beberapa daerah di Indonesia yaitu pemeliharaan drainase yang 

kurang baik, tekstur tanah, curah hujan. 

Pemeliharaan drainase yang kurang baik menyebabkan kerusakan dini 

perkerasan jalan pada masa pemeliharaan Karena pentingnya fungsi drainase terhadap 

kinerja perkerasan jalan, maka drainase harus dibangun dengan perencanaan yang 

matang, pelaksanaan yang tepat dan pemeliharaan yang baik. Selanjutnya agar 

drainase dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka drainase harus 

dipelihara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat empat macam 

pekerjaan pemeliharaan drainase diantaranya: 

A. Pemeliharaan rutin, merupakan pemeliharaan drainase yang selalu dilakukan 

berulang- ulang pada waktu tertentu, misalnya mengangkut sampah yang hanyut 

disaluran dapat dilakukan setiap hari 

B. Pemeliharaan berkala, merupakan pemeliharaan yang dilakukan pada waktu 

tertentu, misalnya mengangkat sedimen yang ada di saluran, dapat dilakukan setiap 

minggu sekali atau bulan atau tahun 

C. Pemeliharaan khusus, merupakan pemeliharaan drainase yang dapat dilakukan 

apabila saluran mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak 

 D. Rehabilitasi, dilakukan apabila saluran mengalami kerusakan yang menyebabkan 

aliran tidak sesuai lagi dengan debit banjir 

 Air dalam artian aliran permukaan sebagai media pengangkut tanah yang 

mengalir di permukaan jumlah dan kecepatannya akan terus bertambah sesuai dengan 

bertambahnya kemiringan lereng. Kondisi aliran permukaan akan dapat berkurang 

jika adanya peningkatan infiltrasi, infiltasi merupakan kemampuan tanah dalam 

menyerap air. Sifat tanah yang berpengaruh terhadap infiltrasi merupakan tipe tanah 

yang nanti nya akan memberikan karakteristik yang berbeda.  

Daerah dengan curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan kerusakan jalan 

yang tinggi, dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan yang rendah. 
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Hal ini dipengaruhi oleh kondisi perkerasan jalan yang sering terkena air sehingga 

umur perkerasan jalan dapat menjadi lebih singkat dari perencanaan.  

Volume lalu lintas menujukkan jumlah kendaraan yang melintas satu titik 

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

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kerusakan jalan dengan tekanan dan 

gesekan yang melintas di jalan. satuan volume lalu lintas yang umum dipergunakan 

sehubungan dengan penentuan jumlah dan lebar jalan yaitu:  

a. Lalu Lintas Harian Rata-rata 

Lalu lintas Harian Rata-rata (LHRT) adalah  volume lalu lintas yang melalui dua 

arah dengan menghitung beban lalu lintas pada suatu ruas jalan dalam satu hari. 

Perhitungan LHR hasil dari pembagian jumlah kendaraan dengan lamanya 

pengamatan. 

b. Volume Jam Perencanaan 

Volume Jam Perencanaan (VJP) adalah jumlah kendaraan dalam satu jam yang 

digunakan sebagai dasar perencanaan. 

c. Kapasitas 

Kapasitas merupakan jumlah kendaraan maksimum kendaraan yang dapat 

melintas pada waktu tertentu dalam kondisi jalan tertentu. 

 1.5.1.5 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

 Sistem Informasi Geografis adalah sistem yang berbasiskan komputer (CBIS) 

digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. SIG dirancang 

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

mana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk 

dianalisis [Aronoff, 1989].  



11 
 

 

       Gambar 1.2 Komponen SIG 

Sumber: Prahasta, 2007 

Komponen SIG dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

Suatu perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang dapat 

mendukung analisis pemetaan dan geografi. Perangkat ini memiliki kemampuan 

untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi serta mendukung 

operasi yang berbasis data dengan jumlah volume data besar dan cepat. Perangkat 

keras ini terdiri dari Pengimput data, Pengolah data, Pencetak hasil proses 

b. Perangkat Lunak 

Perangkat yang dipakai untuk melaksanakan proses menyimpan, menganalisis, 

memvisualkan data secara spasial ataupun non-spasial. Perangkat ini terdiri dari Data 

Base Management System (DBMS), Alat untuk analisa data, Alat untuk 

menayangkan data dari hasil analisa, Alat untuk mengimput dan memanipulasi data 

SIG 

c. Data & Informasi Geografis  

Berdasarkan prinsipnya terdiri dari 2 yakni 

Data spasial, yakni perwujudan nyata dari suatu daerah yang ada dipermukaan bumi. 

Umumnya dipersentasikan dalam bentuk gambar, peta yang berformat digital dan 
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dapat disimpan dalam bentuk koordinat x,y (vektor) atau image (raster) yang 

mempunyai nilai tertentu. 

Data non-spasial, yakni suatu data berupa tabel yang memiliki informasi yang 

dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data ini dapat berbentuk data tabular yang 

satu sama lain di integrasikan dengan data spasial yang ada 

d. Manajemen 

Proyek SIG akan berhasil jika diolah dan disimpan menggunakan manajemen dan 

dikelola dengan baik pada semua tingkat. 

Data dan informasi sebagai komponen yang terdapat pada SIG yang membedakan 

dengan data pada system lainnya. Adapun ruang lingkup SIG terdiri atas 5 proses 

tahapan dasar diantaranya adalah: 

a. Input Data 

Pada proses ini digunakan untuk memasukkan daya spasial dan data non-spasial. Data 

spasial dapat berbentuk peta analog. SIG ini dapat memakai peta analog yang 

dikonversi ke bentuk peta digital dengan memakai alat digitizer. 

b. Manipulasi Data 

SIG dapat melaksanakan fungsi edit yang baik untuk data spasial ataupun non-

spasial. Tipe data yang diperlukan SIG harus sesuai dengan sistem yang dipakai. 

c. Manajemen Data 

Pengolahan data non-spasial adalah terdiri dari pemakaian DBMS untuk menyimpan 

data yang ukurannya besar. 

d. Query dan analisis 

Query yakni suatu proses analisis yang dilaksanakan secara tabular. Adapun SIG 

dapat melakukan 2 jenis analisis data, secara fundamental diantaranya 

Proximity, yakni suatu analisis geografi yang berbasis jarak antar layer. SIG 

menggunakan proses buffering untuk menentukan dekatnya hubungan antar sifat 

bagian yang ada.Overlay, yakni suatu proses penyatuan data lapisan layer yang 
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berbeda. Sederhananya overlay adalah operasi visual yang membutuhkan lebih dari 

satu layer untuk disatukan secara fisik. 

e. Visualisasi 

Tipe operasi geografis adalah hasil akhir yang paling baik yang ditampilkan dalam 

bentuk peta ataupun grafik yang sangat efektif untuk menyimpan dan memberikan 

informasi geografis. 

Sistem informasi geografi sebagai sistem yang menyimpan dan menampilkan data 

digital terkait lokasi dipermukaan bumi (data spasial) dapat terdiri dari satu 

lapisan/layer data namun juga dapat terdiri dari berbagai layer data sehingga mampu 

menampilkan beberapa layer pada SIG ini disebut dengan overlay atau “tumpeng 

susun” beberapa data sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks. 

Sistem Informasi Geografis memiliki aplikasi atau fungsi utama, yakni mapping, 

monitoring, measurement, modelling.  Yang pertama Mapping berfungsi penggunaan 

data geospasial untuk pemetaan di berbagai bidang seperti penggunaan lahan, 

kelautan, studi perkotaan dan sebagainya, kedua monitoring berfungsi penggunaan 

data geospasial yang multitemporal untuk melihat perubahan suatu bidang kajian 

dalam berbagai bidang kegeografian, ketiga measurement berfungsi penggunaan data 

geospasial dalam SIG untuk melakukan pengukuran, seperti pengukuran perubahan 

garis pantai, pengukuran volume Daerah Aliran Sungai (DAS), dan lain-lain, keempat 

modelling berfungsi pemodelan untuk menganalisis data geospasial dengan berbagai 

macam model proses dalam SIG. Penelitian ini menggunakan aplikasi SIG yaitu 

modelling dan measurement. 

1.5.2  Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian ini berhubungan dengan pemetaan pengelolaan jalan khususnya 

jalan rusak rusak dengan berbagai kondisi, penelitian yang serupa dilakukan oleh 

Suci Rachmawati (2009) Andhiko Edy Eka Sura Sembiring (2015) Septian Johan 

Firmansyah (2019)  



14 
 

 Suci Rachmawati (2009) melakukan pemetaan pengelolaan jalan 

menggunakan teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis di 

Kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan dengan bertujuan 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 mengindentifikasi parameter-

parameter yang berpengaruh pada pengelolaan jalan. Penelitian dilakukan dengan 

metode menerapkan teknik interpretasi citra untuk mendapatkan informasi fisik 

berupa penggunaan lahan dan pendekatan kuantitatif dengan pengharkatan 

menggunakan Sistem Informasi Geografis untuk mengoverlay lereng, drainase jalan, 

tekstur tanah, dan volume jalan (LHR) 

 Andhiko Edy Eka Sura Sembiring (2015) melakukan Analisis Tingkat 

Kerusakan Jalan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis di Kota 

Surakarta Dan Sekitarnya. Penelitian  dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui 

sebaran tingkat potensi kerusakan jalan dan membedakan tingkat kerusakannya. 

Analisis dilakukan dengan metode pengharkatan parameter kerusakan jalan. 

parameter penelitian ini menggunakan kemiringan lereng, tekstur tanah, curah hujan, 

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

Hasil yang diperoleh dari analisis kerusakan jalan terdapat dua kerusakan jalan yaitu 

tingkat kerusakan jalan rendah dan tingkat kerusakan jalan sedang. Panjang jalan 

dalam tingkat kerusakan jalan rendah adalah 221,62 km (86,88 %) sedangkan panjang 

jalan dalam tingkat kerusakan sedang adalah 33,47 km (13,14%) 

 Septian Johan Firmasyah (2019) melakukan analisis potensi kerusakan jalan 

menggunakan aplikasi system informasi geografis di Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo. Penelitian dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui sebaran tingkat 

kerusakan jalan dan menganalisis pengaruh faktor-faktor wilayah atau parameter 

yang paling berpengaruh terhadap kerusakan jalan. Penelitian dilakukan dengan 
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metode pengharkatan parameter kerusakan jalan. Parameter yang paling berpengaruh 

dari penelitian ini adalah saluran drainasi, volume lalu lintas dan kemiringan lereng. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada metode yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan menggunakan aplikasi system 

informasi geografis, yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

pengharkatan parameter perbandingan penelitian bisa dilihat pada Tabel 2 berikut ini.  

 Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

1 yaitu parameter yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan parameter 

penggunaan lahan serta jarak dengan lampu APILL. Hal ini dilakukan karena 

penggunaan lahan tidak terlalu berpengaruh terhadap kerusakan serta lokasi 

Kecamatan Sukolilo mayoritas tidak memiliki lampu APILL. Perbedaan lain terdapat 

pada unit analisisnya, penelitian sebelumnya menggunakan unit analisis melalui ruas 

jalan sedangkan penelitian ini menggunakan unit melalui satuan medan. Persamaan 

penelitian sebelumnya terdapat pada metode yang digunakan yaitu menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan pengharkatan. Kontribusi penelitian sebelumnya 

terdapat pada teori - teori yang menjadi acuan penelitian ini.   
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Tabel 1.1 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama Penelitian 

 

Judul Tujuan Metode Hasil 

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 

mengindentifikasi parameter-

parameter yang berpengaruh 

pada pengelolaan jalan.  

Pendekatan 

Kuantitatif 

dengan 

pengharkatan 

Peta Tingkat pengelolaan jalan Kabupaten 

Bantul dimana parameter yang 

berpengaruh meliputi penggunaan lahan, 

kemiringan lereng, drainase tanah, tekstur 

tanah dan volume jalan. 

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 

dengan 

pengharkatan 

1. Peta Tingkat Kerusakan Jalan di 

Kota Surakarta dan Sekitarnya 
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*penelitian yang akan dilakukan 

 

 

Septian Johar 

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 

Kuantitatif 

dengan 

pengharkatan 

1. Peta Tingkat Potensi Kerusakan 

Jalan Kecamatan Pulung, 

Kabupaten Ponorogo 

2. Parameter yang paling 

berpengaruh dalam terjadinya 

kerusakan jalan 

Zulfi Barnita 

Parengnengyang 

(2020)* 

Analisis Kerusakan 

Jalan menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis di 

Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati 

1. Menentukan agihan tingkat 

potensi kerusakan jalan di 

Kecamatan Sukolilo 

2. Menganalisis Keselarasan 

agihan tingkat potensi 

kerusakan jalan di daerah 

penelitian dengan kerusakan 

jalan yang ada 

Pendekatan 

kuantitatif 

dengan 

pengharkatan 

parameter 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Prasarana transportasi terutama transportasi darat yang salah satunya jalan raya,    

mempunyai peranan yang sangat penting untuk semua wilayah. Maka terjadi 

kerusakan jalan  akan menimbulkan beberapa masalah, beberapa masalah tersebut 

dapat dilihat dari parameter sebagai acuan penentu kerusakan jalan diantaranya, 

kemiringan lereng, tekstur tanah, curah hujan, volume lalu lintas dan saluran drainase. 

Memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Geografis diharapkan mampu memberikan 

hasil berupa informasi yang terbaru sehingga dapat dilakukan penanganan langsung 

terhadap kerusakan jalan. Tingkat potensi kerusakan jalan yang memunculkan 

beberapa parameter dengan titik lokasi kerusakan jalan yang dilapangan perlu adanya 

keselarasan agar data yang diperoleh lebih akurat. Setiap parameter memiliki andil 

terhadap kerusakan jalan.  

Kemiringan lereng merupakan parameter yang berpengaruh dalam penentuan 

kerusakan jalan. Kemiringan lereng berpengaruh pada kerusakan jalan dengan asumsi 

bahwa semakin besar nilai kemiringan lerengnya maka potensi terjadi kerusakan jalan 

akan semakin besar karena dapat menimbulkan tingkat erosi yang tinggi bahkan 

terjadinya longsor yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. 

Curah hujan merupakan salah satu parameter yang dapat berpengaruh tingkat 

kerusakan jalan, dengan asumsi bahwa semakin tinggi intensitas curah hujan maka 

semakin tinggi pula potensi kerusakan jalan dan juga sebaliknya. Jalan yang berada  

di daerah dengan curah hujan yang tinggi dan mengalami hujan dalam waktu yang 

lama akan sangat berpengaruh terjadinya kerusakan jalan, dibandingkan daerah lain 

yang memiliki curah hujan yang rendah dan mengalami hujan dalam waktu yang 

singkat.  

Tekstur dan struktur tanah juga menjadi salah satu parameter penting saat 

melakukan kontruksi jalan.  Tekstur tanah keras akan lebih mudah dilakukan 

pembuatan jalan atau semakin besar laju infiltrasi air yang masuk ke dalam tanah, 

namun jika teksturnya lembek maka harus dilakukan penambahan batu atau sirtu agar 
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tanah bisa mengeras atau semakin kecil laju infiltrasi air yang masuk ke dalam tanah. 

Kesalahan dalam melakukan tahap konstruksi ini yang seringkali membuat jalan 

cepat rusak. 

Ketersediaan saluran drainase sangat penting untuk kelengkapan jalan. saluran 

drainase berperan pada aliran air saat terjadi hujan. Saluran drainase berfungsi untuk 

mengalirkan air apabila terjadi hujan dari permukaan jalan agar tidak terjadi 

genangan Apabila tersedia saluran drainase pada ruas jalan maka kemungkinan 

terjadinya kerusakan jalan akan sedikit dan juga sebaliknya. 

Volume lalu lintas sangat berpengaruh terhadap faktor kerusakan jalan yang 

menunjukkan banyaknya kendaraan yang melintas di suatu jalan.  Jalan dengan 

volume lalu lintas yang rendah, maka kondisi jalan bisa dikatakan lebih baik karena 

beban jalan juga semakin ringan. Pada jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi, 

maka kondisi jalan jalan bisa dikatakan lebih buruk karena beban jalan juga semakin 

tinggi. 

Secara sistematis kerangka pemikiran tersebut dapat diajudkan dalam bentuk 

diagram alir yang disajikan pada Gambar 1.3 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kerangka Penelitian 
 

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.     Jalan Kolektor 

Parameter tingkat potensi kerusakan jalan 

1. Kemiringan Lereng 

2. Tekstur Tanah 

3. Curah Hujan 

4. Volume Lalu Lintas 

5. Saluran Drainase 

kerusakan jalan 

tingkat potensi kerusakan jalan Titik lokasi Kerusakan 

Jalan 

Keselarasan agihan dengan 

kerusakan jalan yang ada 
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Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

pengumpul atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata 

sedang, jumlah jalan masuk dibatasI serta melayani daerah-daerah di sekitarnya 

(Undang-undang nomor 38 tahun 2004). 

c.   Jalan Lokal 

 Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat 

dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah (Undang-undang 

nomor 38 tahun 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 melintas satu titik 

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

f.    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 direncanakansecara tepat jalan harus 

dipelihara dengan baik agar dapat melayani pertumbuhan lalu lintas selama umur 

rencana. Pemeliharaan jalan rutin maupun berkala perlu dilakukan untuk 

mempertahankan keamanan dan kenyamanan jalan bagi pengguna dan menjaga 

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

g.   Overlay 

overlay merupakan kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas grafis 

peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar computer atau pada plot. 

(Guntara, I., 2013)   

h. Satuan Medan  
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Satuan medan merupakan komplek bentuklahan yang sejenis dalam 

hubungannya dengan karakteristik medan dan komponen-komponen medan yang 

utama (Van Zuidam 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


