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EVALUASI MEDAN UNTUK ANALISIS KERUSAKAN JALAN 

NOGOSARI-MANGU DI KECAMATAN NOGOSARI 

KABUPATEN BOYOLALI 

 

Abstrak 

Jalan Kecamatan merupakan prasarana transportasi yang penting untuk 

mempercepat pertumbuhan pembangunan sosial dan ekonomi. Ruas Jl. Nogosari-

Mangu memiliki panjang jalan ± 12 km dan tergolong kelas III A dengan jenis 

kerusakan yang terus-menerus. Periode musim kemarau diidentifikasi kondisi 

kerusakan berupa retak balok, sedangkan periode musim penghujan dalam kondisi 

berlubang hingga penurunan bahu jalan. Informasi kondisi geomorfologis suatu 

daerah sangat diperlukan dalam pembangunan maupun perawatan jalan sehingga,  

masalah yang berkaitan dengan kondisi geomorfologis dapat diantisipasi sedini 

mungkin serta dapat menekan pembiayaan pembangunan maupun perawatannya. 

Informasi geomorfologi pada jalan terbangun tetap diperlukan sebagai dasar 

perbaikan sehingga jenis kerusakan dan penyebabnya dapat diketahui. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui satuan medan di area ruas jalan yang kemudian 

dapat dikategorikan berdasarkan kelas kesesuaian medan untuk jalan dan 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan area jalan menjadi tidak sesuai. 

Penelitian menggunkana metode deskriptive survei berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi dan dianalisis secara deskriptif-komparatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengelompokan tiga bentuk asal lahan yang 

kemudian digeneralisasi menjadi empat belas satuan medan (14) berdasarkan 

jarak 2 km dari jalan. Medan yang terlintasi oleh jalan Nogosari-Mangu sebanyak 

sembilan (9) satuan medan dengan dua kriteria kelas kesesuaian medan yaitu kelas 

III (Cukup Sesuai ) dan IV (Tidak Sesuai) serta jika memasukkan faktor pembatas 

(penghambat) pada karakteristik masing-masing medan terdapat 2 faktor 

pembatas pada kelas kesesuaian yaitu kelas III r,t,p,h dan kelas IV r,g,t,p,h,pl. 

Luas kelas kesesuiaan medan III untuk jalan yakni sebesar 1562,58 ha dengan 

persentase 58,48%, sedangkan luas kelas kesesuiaan medan IV untuk jalan 

sebesar 1109,01 ha dengan persentase 41,52% dari seluruh area penelitian. Kelas 

III dengan faktor pembatas berupa kondisi relief, tanah, proses dan hidrologi 

berarti menunjukkan kondisi fisik medan untuk pembangunan jalan cukup 

mendukung akan tetapi dengan berbagai persyaratan dalam perawatan secara 

terus-menerus dan teratur dengan biaya yang agak mahal. Kelas IV dengan faktor 

pembatas kondisi relief, tanah, proses, penggunaan lahan dan kondisi hidrologi 

berarti menunjukkan bahwa kondisi fisik medan untuk pembangunan jalan tidak 

mendukung karena ada kemungkinan resiko kerusakan jalan yang cukup besar 

dan terus menerus serta biaya perawatan relatif mahal. 

 

Kata Kunci: jalan, satuan medan, evaluasi medan, kesesuaian medan 

 

Abstract 

District roads are important transportation infrastructure to accelerate the growth 

of social and economic development. The Nogosari-Mangu has a road length of ± 

12 km and is classified as class III A with a type of continuous damage. The dry 
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season period identified damage conditions in the form of cracked beams, while 

the period of the rainy season in a hollow condition to the decrease of the shoulder 

of the road. Information on the geomorphological condition of an area is 

indispensable in the construction and maintenance of roads so that, problems 

related to geomorphological conditions can be anticipated as early as possible and 

can suppress development financing and maintenance. Geomorphological 

information on the waking path is still needed as a basis for repair so that the type 

of damage and its cause can be known. This study aims to find out the units of 

terrain in the area of road sections that can then be categorized based on the class 

of terrain suitability for the road and know the factors that cause the road area to 

be inappropriate. The study used descriptive survey methods based on factors that 

influenced and analyzed descriptively-comparatively. The results showed that 

there was a grouping of three forms of land origin which were then generalized 

into fourteen units of terrain (14) based on a distance of 2 km from the road. The 

terrain crossed by nogosari-mangu road as many as nine (9) units of terrain with 

two criteria of terrain conformity class namely class III (Quite Appropriate) and 

IV (Not Appropriate) and if entering the limiting factor (inhibitor) on the 

characteristics of each terrain there are 2 limiting factors in the class of 

conformity, namely class III r, t, p, h and class IV r,g,t,p,h,pl. The area of field 

III's coolness class for the road is 1562.58 ha with a percentage of 58.48%, while 

the area of field IV's coolness class for the road is 1109.01 ha with a percentage of 

41.52% of the entire research area. Class III with limiting factors in the form of 

relief conditions, soil, process and hydrology means showing the physical 

condition of the terrain for road construction is quite supportive but with a variety 

of requirements in continuous and regular maintenance at a rather expensive 

cost. Class IV with limiting factors relief conditions, soil, process, land use and 

hydrological conditions means to show that the physical condition of the terrain 

for road construction is not supportive because there is a possibility of a 

considerable and continuous risk of road damage and relatively expensive 

maintenance costs. 
 

Keywords: road, medan unit, medan evaluation, medan conformity 

 

1. PENDAHULUAN 

Geografi mempelajari tentang berbagai hubungan kausal dari berbagai gejala-

gejala yang ditimbulkan dipermukaan bumi baik yang bersifat fisik maupun yang 

berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup serta bentuk permasalahan lainnya 

melalui pendekatan keruangan, lingkungan dan kompleks wilayah untuk 

kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan ( Bintarto, 1981). 

Klasifikasi kemampuan lahan adalah penilaian komponen lahan yang menurut 

Arsyad (1989) adalah penilaian komponen-komponen lahan secara sistematis dan 

pengelompokan kedalam berbagai kategori berdasarkan sifat-sifat yang 
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merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaan lahan. Perencanaan yang 

matang dalam pemanfaatan peruntukan lahan untuk bangunan jalan merupakan 

hal mendasar karena karena akan berhubungan dengan nilai ekonomis, kondisi 

keawetan jalan serta berbagai dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan 

sehingga jalan dapat memiliki daya fungsi yang tinggi dan efisien. 

Jenis kerusakan jalan didasari oleh adanya berbagai faktor dari dalam dan 

luar. Faktor dalam bersifat alami karena penyebab jalan menjadi rusak yakni 

meliputi kondisi fisik medan untuk pembangunan jalan tidak mendukung, 

sedangkan faktor luar kemungkinan disebabkan oleh kesalahan dalam kontruksi, 

beban muatan terhadap jalan (tonase) hingga kualitas medan yang tidak 

mendukung beban (Braja M. Das, 1993). Jenis kerusakan jalan bersifat alami 

dapat dikaji dengan pendekatan geomorfologi melalui scoring. Ditinjau dari segi 

teknis pelaksanaan dan penggunaan, Informasi kondisi geomorfologis suatu 

daerah sangat diperlukan dalam pembangunan maupun perawatan jalan sehingga, 

masalah yang berkaitan dengan kondisi geomorfologis dapat diantisipasi sedini 

mungkin serta dapat menekan pembiayaan pembangunan maupun perawatannya. 

Informasi geomorfologi pada jalan terbangun tetap diperlukan sebagai dasar 

perbaikan sehingga jenis kerusakan dan penyebabnya dapat diketahui 

(Suprikhatin, 1994). Jalan Mangu–Nogosari sepanjang ± 12 km merupakan jalan 

penghubung antara 3 wilayah yakni kecamatan di Kabupaten Boyolali dengan 

kecamatan di Kabupetan Karanganyar hingga Kota Solo. Jalan ini tergolong kelas 

jalan tipe III A dengan kerusakan dominan retak dan berlubang. Kajian serta 

analisis mendalam dapat dilakukan melalui evaluasi secara menyeluruh baik 

faktor iklim, tanah, hidrologi, geologi, dan proses geomorfologi.  

Evaluasi medan meliputi kerusakan jalan dapat dilakukan dengan metode 

scoring atas parameter penyusun medan yang meliputi kondisi relief, batuan, 

tanah, kondisi hidrologi hingga pemanfaatan lahan (Verstappen, 1983 dalam 

Hardjono, 1997) dengan output berupa informasi tentang kesesuaian medan untuk 

bangunan jalan beserta faktor pembatasnya. Evaluasi medan secara umum 

dikatakan sebagai suatu proses dalam mencari informasi, menemukan informasi 

serta menetapkan informasi yang dilakukan serta dijabarkan secara sistimatis 
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berupa perencanaa, nilai, tujuan, manfaat, efektifitas serta tingkat kesesuaian 

objek dengan berbagai parameter dan kriteria yang telah ditetapkan (Owen, 2006 

dalam Muthe, 2015). 

 

2. METODE 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh suatu tujuan dengan 

menggunakan cara-cara atau teknik serta alat alat tertentu (Surachmad, 1978). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode “Deskriptif observasi 

dengan pendekatan survei dimana satuan medan tersebut dijadikan sebagai objek 

satuan evaluasi yang ditentukan berdasarkan tujuan, yaitu evaluasi medan untuk 

tingkat kerusakan jalur jalan dan mengetahui prioritas perbaikan jalan. Hal ini 

selaras menurut pendapat Arikunto 1985 bahwa penelitian bersifat deskriptif 

merupakan jenis penelitian bersifat non hipotesa karena dalam melakukan 

penelitian tidak membutuhkan hipotesa melainkan berupa data riset deskriptif 

survei sehingga bukti-bukti ilmiah tentang sebab terjadinya kerusakan dalam 

diketahui lebih mendalam. Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan 

menyeleksi berbagai informasi di daerah yang akan dipetakan baik melalui data 

sekunder yang didapat dari berbagai instansi terkait maupun literature penelitian 

yang sudah ada dan data primer yang meliputi identifikasi bahan dilapangan yang 

kemudian diolah dengan uji laboratorium. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni semua satuan medan 

disepanjang jalur Jalan Nogosari-Mangu diKecamatan Nogosari, Kabupaten 

Boyolali yang berjumlah 254 satuan medan. 

Objek sampel populasi yang diambil adalah jenis objek sampel yang 

didalamnya memiliki ciri khusus terkait suatu wilayah yang meliputi 

pengumpulan data-data identifikasi lokasi medan (kondisi wilayah) serta 

mengetahui kondisi tekstur tanah, tingkat permeabilitas kandungan tanah serta 

kadar air melalui proses kerja laboratorium. Teknik sampling dalam penelitian ini 

adalah menggunakan teknik purposive sampling karena dalam hal pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentu, sesuai dengan persyaratan yang 

diisyaratkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, karena 
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satuan medan tersebut dijadikan sebagai objek satuan evaluasi yang ditentukan 

berdasarkan tujuan, yaitu evaluasi medan untuk tingkat kerusakan jalur jalan. 

Menurut Sugiyono, 2016 menyatakan bahwa Purposive sampling merupakan 

teknik penelitian dalam pengambilan sampel melalui berbagai sumber data dengan 

mempertimbangkan krteria tertentu. 

Menurut Surachmad, 1978, teknik observasi dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung karena teknik observasi lapangan merupakan 

suatu pengumpulan atas berbagai data penyelidikan secara langsung baik tanpa 

alat terhadap gejala objek yang diselidiki. Pemetaan satuan medan diawali dengan 

cara interpretasi dari peta topografi dan peta geologi untuk mendapatkan data peta 

berupa bentuklahan. Adapun cakupan data sampel disajikan dalam tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Data Sampel yang Digunakan 

Data Sampel Isi Cakupan 

Topografi Kemiringan dan Panjang lereng 

Tanah Tekstur, Ukuran butir, Kadar air, dan 

Permeabilitas tanah 

Batuan Indeks keausan, Indeks beban titik, 

Indeks perlapisan batuan 

Proses Geomorfologi Erosi, Gerak massa batuan 

Hidrologi Jarak antar sungai, Intensitas hujan 

Penggunaan lahan Pemanfaatan lahan 

Teknik pengkajian bersifat keruangan untuk memperoleh tutupan lahan 

yang dipadupadankan terhadap kondisi kerusakan jalan sehingga dalam penelitian 

ini menggunakan teknik tumpeng tindih data (overlay data) dengan memanfaatkan 

software Arcgis 10.2 yang terdapat berbagai layanan tools sesuai keperluan 

peneliti. Peneliti memanfaatkan layanan overlay tools intersect sebagai pemaduan 

berbagai data yang digunakan sehingga bertampalan dana saling memotong, 

sehingga atribut keterangan masing-masing dapat diketahui dan menyatu menjadi 

satu. Peta bentuklahan kemudian dioverlay dengan peta tanah dan lereng untuk 

mendapatkan peta satuan medan yang hasilnya diuji di lapangan.  

Hassil tumpangsusun (overlay) keempat peta tersebut berupa peta satuan 

medan dengan batas pemetaan sejauh 2 km dari batas terluar dari jalan. Pemberian 
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niali harkat  1-5, dimana semakin tinggi jumlah pengharkatan parameternya maka 

semakin sesuai pula untuk bangunan jalan, begitu juga sebaliknya jika nilai 

pengharkatan turun/rendah, maka tidak sesuai untuk pembangunan jalan tersebut. 

Hasil dari evaluasi dalam penelitian ini yakni meliputi evaluasi medan dan 

evaluasi kerusakan jalan yang terjadi pada satuan medan sepanjang jalur jalan 

daerah penelitian. Evaluasi medan dilakukan dengan menggabungkan sifat dan 

karakteristik medan yang sesuai untuk bangunan jalan. Sifat dan karakteristik 

medan untuk menilai kesesuaian medan terhadap bangunan jalan meliputi : relief, 

batuan, tanah, proses geomorfologi dan hidrologi. Penentuan kelas kesesuaian 

medan tak hanya didasari oleh hasil tinggi rendahnya nilai penjumlahan namun 

juga oleh faktor-faktor yang menyebabkan daerah penelitian menjadi cukup sesuai 

hingga tidak sesuai. Faktor pembatas tersebut didasari dari parameter yang telah 

dibuat berdasarkan dari sifat serta karakteristik medan yang mempunyai nilai 

scoring terendah. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Satuan Medan Daerah Penelitian 

Penentuan dalam menyusun satuan medan daerah penelitian sebagai unit analisis 

untuk kerusakan jalan Nogosari-Mangu menggunakan beberapa parameter 

diantaranya adalah Bentuklahan ( Interpretasi), Kemiringan Lereng (Abney 

Level), Tanah (Laboratorium), dan Penggunaan Lahan (Interpretasi). Adapun 

uraian secara rinci masing-masing parameter tersaji dalam tabel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

sebagai berikut. 

Tabel 2. Luas Satuan Bentuklahan Kecamatan Nogosari 

No. Satuan Bentuklahan Simbol 
Luas 

Ha Persen % 

1. Dataran Alluvial F1 297,51 5,38 

2. Blok Sesar S1 1882,13 34,03 

3. Perbukitan Antiklinal S5 1864 33,71 

4. Perbukitan Terkikis D1 1486,47 26,88 

Jumlah  5530,11 100 

Sumber: Hasil Analisis Peta Bentuklahan Skala 1:60.00 
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Tabel 3. Luas Kemiringan Lereng Kecamatan Nogosari 

No. Kemiringan lereng Kelas 
Luas 

Ha Persen % 

1. 0 - < 3 I 7,3 0,13 

2. 3 - < 8 II 4830,73 87,40 

3. 8 - < 14 III 668,63 12,10 

4. 14 - < 20 IV 3,39 0,06 

5. >20 V 17,4 0,31 

Jumlah 5527,45 100 

Sumber : Hasil Analisis Peta Kemiringanh Lereng Skala 1:60.000 

Tabel 4. Luas Jenis Tanah Kecamatan Nogosari 

No Jenis Tanah Luas (Ha) Persen (%) 

1 Komplek Litosol 3336,53 58,89% 

2 Grumusol 2329,53 41,11% 

 Total 5666,06 100% 

Sumber: Hasil Analisis Peta Tanah Skala 1:60.000 

Tabel 5. Jenis dan Luas Penggunaaan Lahan Kecamatan Nogosari 

Penggunaan Lahan Luas Wilayah (Ha) Persentase (%) 

Pemukiman  1790 32.37 

Tegalan 267.38 4.83 

Sawah Tadah Hujan 106.68 1.92 

Sawah Irigasi 3290,57 59.50 

Kebun  75,52 1.37 

Total 5497.14 100.00 

Sumber: Peta Digital Penggunaan Lahan Jawa Tengah Tahun 2015 

Berdasarkan keempat parameter penyusun satuan medan yang digunakan 

sebagai unit analisis yang mewakili populasi, maka dilakukan proses metode 

tumpeng susun (overlay) dengan skala sama yang kemudian akan menghasilkan 

Peta Satuan Medan untuk digunakan sebagai titik penentuan sampel. Berdasarkan 

persebaran keempat belas (14) satuan medan beserta lokasi nya di Kecamatan 

Nogosari, sedangkan jalan yang terlintasi ruas Nogosari-Mangu hanya memiliki 

sembilan (9) jenis satuan medan. Satuan medan beserta luasan area yang terlintasi 

dijalur jalan tersaji dalam tabel 6 berikut. 

Tabel 6.  Luas Satuan Medan terlintasi Jl. Nogosari-Mangu 

No Bentuklahan Jenis Tanah Lereng Lahan 
Satuan 

Medan 
Lokasi Desa 

Luas 

Ha Persen % 

1. Perbukitan 

Terkikis 

Litosol 
II Pmk D1-L-II-P 

Pojok,Glonggong, 

Bendo 

205,3 7,64 

2. Perbukitan 

Terkikis 

Litosol 
II Swh D1-L-II-S 

Pulutan, 

Pojok,Glonggong, 

327,52 12,19 
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Bendo 

3. Dataran 

Alluvial 

Litosol 
II Pmk F1-L-II-P 

Kenteng  182,52 6,79 

4. Dataran 

Alluvial 

Litosol 
III Swh F1-L-III-S 

Kenteng dan 

Petroyangan 

124,7 4,64 

5. Perbukitan 

Blok Sesar 

Grumusol 

Kelabu 
II Pmk S1-GK-II-P 

Guli dan Petroyangan 485,74 18,08 

6. Perbukitan 

Terkikis 

Litosol 
III Swh S1-L-III-S 

Tegalgiri, Kenteng, 

Plulutan 

242,6 9,03 

7. Perbukitan 

Blok Sesar 

Litosol 

II Pmk S1-L-II-P 

Petroyangan, 

Kenteng,Tegalgiri, 

Keyongan, Glonggong 

591,78 22,02 

8 Perbukitan 

Blok Sesar 

Litosol 

II Swh S1-L-II-S 

Rembun, Petroyangan, 

Kenteng, Tegalgiri, 

Keyongan, Glonggong 

220,43 8,20 

9 Perbukitan 

Antiklinal 

Grumusol 

Kelabu II Swh S5-GK-II-S 

Petroyangan, 

Sembungan, Jeron, 

Ketitang, Rembun  

306,62 11,41 

Jumlah 2687,21 100 

Sumber : Peta Satuan Medan (Penulis, 2020) 

3.2 Analisis Satuan Medan 

Peta satuan medan ini digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan 

pengambilan sampel dilapangan untuk kemudian diperoleh tiap-tiap parameter 

beserta faktor penyusunnya. Faktor penyusun tersebut adalah faktor relief 

(kemiringan lereng, panjang lereng) yakni dengan cara validasi data menggunkana 

alat abney level sesuai acuan data peta kemiringan lereng sedangkan untuk faktor 

geologi (indeks keausan batuan, indeks beban titik, struktur perlapisan batuan) 

yakni dengan uji keausan batuan yang dilakukan di lapangan. Hasil akhir uji 

keausan batuan merupakan besarnya tingkat pelapukan batuan, semakin keras 

batuan diuji dengan pukulan palu geologi maka semakin baik dan uji beban titik 

dilakukan dengan menggunakan alat penetrometer terhadap batuan. 

Faktor tanah (tekstur, kadar air, ukuran butir, permeabilitas) yakni melalui 

analisa dilaborat dan untuk ukuran butir tanah menggunkana tekstur tanah yang 

lolos ayakan hingga ketahap 0,075 mm, faktor geomorfologi (erosi, gerak masa 

batuan) melalui lereng. Faktor hidrologi (curah hujan, jarak antar alur,) yakni 

melalui curah hujan serta faktor penggunaan lahan dari Peta Rupa Bumi Indonesia 

yang kemudian dilakukan pengharkatan (skoring). Adapun total scoring hasil 

kriteria pemberian harkat nilai pada masing-masing parameter satuan medan yang 

terlintasi jalur jalan disajikan dalam tabel 7 sebagai berikut. 

 

 



9 

Tabel 7. Hasil Scoring (Pengharkatan) 

No Satuan Medan Total Harkat 

1. D1-L-II-P 42 

2. D1-L-II-S 37 

3. F1-L-II-P 44 

4. F1-L-III-S 36 

5. S1-GK-II-P 42 

6. S1-L-III-S 36 

7. S1-L-II-P 42 

8. S1-L-II-S 37 

9. S5-GK-II-S 35 

Sumber : Penulis, 2020 

3.3 Kesesuaian Medan Untuk Jalan 

Evaluasi medan ini merupakan evaluasi kesesuaian medan (relief, batuan, proses 

geomorfologi,tanah,hidrologi dan vegetasi) untuk bangunan tertentu yakni berupa 

jalan. Baik jeleknya keterlintasan medan untuk jalan tergantung dengan unit 

medannya sehingga tujuan mengevaluasi medan adalah untuk mengetahui serta 

mengelompokkan medan menurut tingkat kesesuaian beserta faktor pembatasnya. 

Data agihan kelas kesesuaian medan ini merupakan persebaran kelas kesesuaian 

medan di daerah penelitian. Hasil survei dan melalui analisis kelas kesesuaiana 

medan, didapatkan  2 kelas kesesuaian medan yaitu kelas cukup sesuai (III) dan 

kelas tidak sesuai (IV) serta jika memasukkan faktor pembatas (penghambat) pada 

karakteristik masing-masing medan terdapat 2 faktor pembatas pada kelas 

kesesuaian yaitu kelas III r,t,p,h dan kelas IV r,g,t,p,h,pl. Adapun data persebaran 

luas masing-masing desa pada kelas kesesuaian medan serta faktor pembatasnya 

di tabel 9 dan  10  serta disajikan persebaran keruangan di gambar 1 berikut: 

Tabel 8. Kesesuaian Medan di Jalur Jalan Daerah Penelitian 

No Satuan Medan Total Harkat Kelas Kesesuaian Keputusan 

1. D1-L-II-P 42 III Cukup Sesuai 

2. D1-L-II-S 37 IV Tidak Sesuai 

3. F1-L-II-P 44 III Cukup Sesuai 

4. F1-L-III-S 37 IV Tidak Sesuai 

5. S1-GK-II-P 42 III Cukup Sesuai 

6. S1-L-III-S 36 IV Tidak Sesuai 

7. S1-L-II-P 42 III Cukup Sesuai 

8. S1-L-II-S 37 IV Tidak Sesuai 

9. S5-GK-II-S 35 IV Tidak Sesuai 

Sumber: Penulis, 2020 
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Tabel 10. Luas Kelas Kesesuaian Medan Untuk Jalan Kecamatan 

No. Kelas Kesesuaian Luas Persentase (%) 

1. III 1562,58 58,48 

2. IV 1109,01 41,52 

Jumlah 2.672,19 100 

Sumber: Penulis, 20200 

 
Gambar 1. Peta Sebaran Medan Kecamatan Nogosari. 

3.4 Faktor Pembatas Kesesuaian Medan 

Faktor pembatas tersebut didasari dari parameter yang telah dibuat berdasarkan 

dari sifat serta karakteristik medan yang mempunyai nilai scoring terendah. 

Berdasarkan hasil perhitungan metode skoring, maka daerah penelitian dapat 

dibedakan menjadi 2 kelas kesesuaian medan yaitu kelas cukup sesuai (III) dan 

kelas tidak sesuai (IV) serta jika memasukkan faktor pembatas (penghambat) pada 

karakteristik masing-masing medan terdapat 2 faktor pembatas pada kelas 

kesesuaian yaitu kelas III r,t,p,h dan kelas IV r,g,t,p,h,pl. Data faktor pembatas 

dapat dilihat pada tabel 10 berikut. 
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Tabel 10. Faktor Pembatas Kelas Kesesuaian Medan 

No 
Satuan 

Medan 
Faktor Pembatas 

Kelas 

1. D1-L-II-P Tekstur Tanah, Ukuran Butir Tanah III 

2. D1-L-II-S Tekstur Tanah, Ukuran Butir Tanah,Gerak Massa  IV 

3. F1-L-II-P 
Tekstur Tanah, Ukuran Butir Tanah,Gerak Massa 

Batuan 

III 

4. F1-L-III-S 
Tekstur Tanah, Ukuran Butir Tanah, Gerak Massa 

Batuan, Kerapatan Aliran 

IV 

5. S1-GK-II-P Tekstur Tanah, Ukuran Butir Tanah III 

6. S1-L-III-S Kerapatan Aliran, Tekstur, Ukuran Butir Tanah IV 

7. S1-L-II-P Ukuran Butir Tanah III 

8. S1-L-II-S Permeabilitas, Ukuran Butir Tanah IV 

9. S5-GK-II-S Tekstur Tanah, Ukuran Butir Tanah IV 

Sumber: Penulis, 2020 

Tabel 10 menunjukkan bahwa setiap satuan medan baik bagian yang 

terlintasi maupun bagian luar jalan memiliki faktor pembatas yang berbeda-beda 

pada setiap  parameter. Hal ini yang menyebabkan medan menjadi kurang sesuai 

hingga tidak sesuai serta memiliki persyaratan didalamnya dalam melakukan 

pembangunan jalan. Adapun Sub-kelas kesesuaian medan yang dijadikan sebagai 

faktor pembatas antara lain: 

Sub kelas kesesuaian medan III r,t,p,h terdapat pada satuan medan S1-L-II-

P, D1-L-II-P, F1-L-II-P, dan S1-GK-II-P. Luas gabungan satuan medan ini adalah 

1562,58 ha dimana satuan medan ini tersebar dihampir seluruh jalur jalan 

diantaranya di desa petoyangan, tegalgiri, keyongan, glonggong. Kelas kesesuaian 

III r,t,p,h ini memiliki arti bahwa karakteristik fisik medan untuk pembangunan 

jalan cukup mendukung akan tetapi dengan berbagai persyaratan dalam perawatan 

secara terus-menerus dan teratur dengan biaya yang agak mahal. Jenis kerusakan 

yang dialami oleh kelas III (cukup sesuai) adalah jalan yang bergelombang 

(benjolan), aspal retak pada bagian kanan maupun kiri. Hal ini masuk dalam 

faktor penghambat berupa faktor relief, tanah, proses dan faktor hidrologi. 

Adapun Sub Kelas III dapat dilihat pada tabel 11 berikut: 
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Tabel 11. Sub-Kelas III (r,t,p,h ) Satuan Medan Jalur Jalan Nogosari-Mangu 

No Simbol Satuan Medan 
Luas 

Ha Persentase (%) 

1. S1-L-II-P 403,22 15,09 

2. D1-L-II-P 427,95 16,01 

3. F1-L-II-P 408,62 15,29 

4. S1-GK-II-P. 322,79 12,08 

Sumber: Penulis, 2020 

Sub kelas kesesuaian medan IV r,t,p,h,pl terdapat pada satuan medan F1-L-

III-S, S5-GK-II-S, D1-L-II-S, S1-L-II-S dan S1-L-III-S. Luas gabungan satuan 

medan ini adalah 1109,61 ha dimana satuan medan ini tersebar diluar jalur jalan 

diantaranya di desa petoyangan, sembungan, jeron, ketitang, rembun, dan 

tegalgiri. Kelas kesesuaian IV r,,t,p,h,pl ini memiliki arti bahwa karakteristik fisik 

medan kurang mendukung dengan beberapa faktor pembatas karena ada 

kemungkinan resiko kerusakan jalan yang cukup besar dan terus menerus serta 

biaya perawatan relatif mahal. Jenis kerusakan yang dialami oleh kelas IV (Tidak 

Sesuai) adalah jalan yang bergelombang, jalan retak pada bagian kanan maupun 

kiri, aspal jalan mengelupas dibagian tengah, penurunan bahu jalan. Adapun 

persebaran luasan Medan dapat dilihat pada tabel 12 dan  13 berikut. 

Tabel 12. Sub-Kelas IV (r,t,p,h,pl) Ruas Jalan 

No Simbol Satuan Medan 
Luas 

Ha Persentase (%) 

1. F1-L-III-S 151,61 5,67 

2. S1-L-III-S 163,44 6,12 

3. S5-GK-II-S 200,05 7,49 

4. S1-L-II-S 266,99 9,99 

5. D1-L-II-S 327,52 12,26 

Sumber: Penulis, 2020 

 

Tabel 13. Persebaran Luas Kelas Kesesuaian Medan 

No. Lokasi/Desa 
Luas Kelas Persentase (%) 

III IV III IV 

1. Kenteng 257,01 151,61 16,45 13,66 

2. Petroyangan 272,89 33,09 17,46 2,98 

3. Guli 282,86 39,93 18,10 3,60 

4. Tegalgiri 162,63 163,44 10,41 14,73 

5. Rembun 0 200,50 0 18,07 

6. Bendo 0 5,69 0 0,51 
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7. Keyongan 280,63 66,44 17,96 5,99 

8. Glonggong 306,56 121,39 19,62 10,94 

 Pulutan 0 327,52 0 29,52 

Jumlah 1562.58 1109.61  100.00 

Sumber: Penulis, 2020 

Berdasarkan tabel 12 dan 13, luasan agihan kesesuaian medan untuk 

bangunan jalan terdiri dari kelas III sebesar 1562,58 atau sekitar 58,48 % dan 

kelas IV sebesar 1109,61 ha atau sekitar 41,52 % dari seluruh area penelitian yang 

berjarak 2 km dari jalan. Persebaran luasan kelas pada tiap desa yang terlintasi 

Jalan Nogosari-Mangu dikecamatan nogosari  cenderung berbeda-beda 

diantaranya yaitu : Desa Kenteng  yang memiliki tingkat kesesuaian medan 

kategori cukup sesuai yang hampir merata terkhusus untuk area yang dibangun 

jalan, akan tetapi wilayah ini memilki nilai ketidaksesuaian medan yang retaif 

besar. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya jalan berlubang hingga 

tergenang air ketika hujan.  Untuk jalan diwilayah Desa Petroyangan dan Desa 

Guli pada bagian barat cukup sesuai  medan namun dengan berbagai persyaratan 

perbaikan sedangkan tidak sesuai medan yakni di Desa Plulutan, Desa Kenteng. 

Desa Keyongan dan Desa Glonggong merupakan area paling banyak sesuai 

medan untuk jalan Nogosari-Mangu karena dibangun berdasarkan berbagai 

parameter yang telah diuji dan diperkirakan dengan area penggunaan lahan yang 

rerata berupa permukiman. Pembangunan jalan Nogosari-Mangu dirasa cukup 

sesuai medan karena dibangun pada lokasi tengah yang relatif area persawahan 

dan pemukiman, akan tetapi harus diperhatikan bentuk perawatan dan perbaikan 

secara terus menerus karena beberapa kriteria yang perlu untuk diperhatikan 

karena hasil skoring berbagai parameter uji satuan medan menunjukkan hasil 

selisih yang  relatif sedikit, artinya memungkinan satuan medan menjadi tidak 

sesuai  untuk jalan. Adapaun beberapa bukti yang menunjukkan selisih nilai yakni 

masih ditemukannya kerusakan jalan meskipun berada pada satuan medan yang 

sesuai. Terlepas dari medan yang cukup sesuai, jenis kerusakan jalan juga 

dipercepat adanya kendaraan berat yang melintas. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun karakteristik fisik medan mendukung terhadap bangunan jalan akan 

tetapi disertai dengan perawatan secara teratur dan dilakukan pemantauan secara 
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terus menerus dengan beban biaya yang agak mahal. Secara umum tingkat 

kesesuaian medan untuk jalan Nogosari-Mangu disajikan dalam gambar 2 

berikut.: 

 
Gambar 2. Peta Agihan Sebaran Kesecuaian Medan Jalur Jalan Nogosari-Mangu 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan  

Hasil analisis didapatkan bahwa faktor pembatas yang digunakan sebagai 

penghambat kesesuaian medan untuk jalur jalan penelitian yaitu Kelas III dengan 

faktor pembatas berupa kondisi relief, tanah, proses dan hidrologi yang berarti 

menunjukkan kondisi fisik medan untuk pembangunan jalan cukup mendukung 

akan tetapi dengan berbagai persyaratan dalam perawatan secara terus-menerus 

dan teratur dengan biaya yang agak mahal. Adapun persebaran jenis satuan 

medannya adalah D1-L-II-P, F1-L-II-P, S1-GK-II-P, dan S1-L-II-P dengan total 

luas 1562,58 ha atau sekitar 58,48 % dari seluruh luas area penelitian yang 

dicirikan oleh kondisi jalan yang bergelombang (benjolan), aspal retak pada 
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bagian kanan maupun kiri. dan tersebar di Desa Glonggong, Desa Kenteng, Desa 

Guli, Desa Petroyangan, Tegalgiri, Desa Keyongan, Desa Plulutan. Kelas IV 

dengan faktor pembatas kondisi relief, tanah, proses, penggunaan lahan dan 

kondisi hidrologi berarti menunjukkan bahwa kondisi fisik medan untuk 

pembangunan jalan tidak mendukung karena ada kemungkinan resiko kerusakan 

jalan yang cukup besar dan terus menerus serta biaya perawatan relatif mahal. 

Adapun persebaran jenis satuan medannya adalah F1-L-III-S, S5-GK-II-S, S1-L-

II-S, D1-L-II-S dan S1-L-III-S dengan total luas 1109,61 ha atau sekitar 41,52 % 

dari seluruh area penelitian yang dicirikan oleh kondisi jalan yang bergelombang, 

jalan retak pada bagian kanan maupun kiri, aspal jalan mengelupas dibagian 

tengah, penurunan bahu jalan Satuan Medan ini tersebar di Desa Kenteng, Desa 

Rembun, Desa Tegalgiri, Desa Keyongan.  

4.2 Saran  

Berdasarkan uraian penelitian tentang evaluasi medan untuk analiasi kerusakan 

ruas Jl.Nogosari-Mangu menggunakan metode scoring  terdapat beberapa saran 

antara lain:  Pengguna (User) , ketelitian dan wawasan peneliti sangat diutamakan 

dalam hal input data baik secara langsung (survei) maupun system ( Software). 

Masing-masing karakteristik parameter penyusun data harus diperhatikan secara 

mendetail agar tingkat kesalahan error dari output dapat diminimalisir. 

Penanggungjawab ( Office), mengingat betapa vitalnya ruas jalan tersebut, maka 

perlunya pengawasan serta perbaikan secara terus-menerus dan kebijakannya. 

Peneliti Selanjutnya (Next) , validasi lapangan dengan penggabungan metode lain 

selain scoring sangat dibutuhkan untuk memastikan kelayakan kondisi jalan serta 

meminimalisir pengeluaran karena diketahui penyebab secara mendalam.  
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