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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Jalan merupakan media transportasi untuk menghubungkan dari satu tempat 

ke tempat lainnya atau dari satu kota ke kota lainnya. Indonesia termasuk sebagai 

negara yang berkembang, oleh karena itu Indonesia sangat membutuhkan kualitas 

dan kuantitas jalan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan 

tersebut seperti kebutuhan ekonomi dan sosial baik itu untuk aksesibilitas maupun 

perpindahan barang dan jasa (Rondi, 2016). 

Menurut, Hardiyatmo (dalam Rondi, 2016) pada dasarnya perencanaan umur 

perkerasaan jalan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lalu lintas yang ada, 

umumnya didesain dalam kurun waktu antara 10-20 tahun, yang artinya jalan 

diharapkan tidak akan mengalami kerusakan dalam 10 tahun pertama. Tetapi pada 

realitanya, terdapat perkerasan jalan yang sudah mengalami kerusakan sebelum 5 

tahun pertama, maka dapat dipastikan perkerasan jalan akan mengalami masalah 

besar di kemudian hari. 

Pada salah satu jalan di Kota Sukabumi ini, yaitu daerah jalur lingkar selatan 

(Segmen 2) sudah beroperasi selama 18 tahun namun pada perjalanan masa 

pelayanannya sudah mengalami kerusakan dibawah ketentuan perencanaan jalan, 

kerusakan semakin meningkat setiap tahun disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya  peningkatan beban volume lalu lintas, sistem drainase yang tidak baik, 

sifat material konstruksi perkerasan yang kurang baik, iklim, kondisi tanah yang 

tidak stabil, perencanaan lapis perkerasan yang sangat tipis, dan proses pelaksanaan 

pekerjaan yang kurang sesuai dengan spesifikasi perencanaan. (Made, I Udiana, 

2014) 

Ruas jalur lingkar selatan termasuk jalan provinsi yang berfungsi sebagai 

jalan arteri. Panjang jalan jalur lingkar selatan ± 19 km dibagi 4 segmen, segmen 1 

mempunyai panjang ± 6.9 km, segmen 2 panjang ± 2.2 km, segmen 3 panjang ± 4.4 

km dan segmen 4 mempunyai panjang ± 5.5 km yang melintang dibagian selatan 

Kota Sukabumi kota dan kabupaten. Pada ruas jalur ini kerusakan sering terjadi, 

khususnya di segmen 2 (dua) STA 6+900-STA 9+100, pada awal bulan Mei 2018 
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jalur lingkar selatan segmen 2 mendapatkan perbaikan karena pada 13 Juni 2018 

diharapkan jalan dapat melayani perjalanan mudik Idul Fitri 1939 H. Pada tanggal 

17 November 2018 tepat 5 bulan setelah masa perbaikan, dilakukan pengecekan 

untuk mengetahui kondisi jalur lingkar selatan segmen 2. Oleh sebab itu diperlukan 

upaya diteksi dini terhadap kondisi permukaan jalan beraspal dan kondisi drainase, 

agar penanganan tidak terlambat dan kondisi jalan tidak rusak parah. Terdapat dua 

cara survei kondisi jalan, yaitu survei visual (formulir standar) dan survei 

mekanikal (peralatan). Pelaksanaan survei visual dapat mengikuti Bina Marga, 

dalam hal ini yang terdapat pada Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan 

Jalan (1990), selain itu dapat pula menggunakan cara analisis Nilai Kerusakan 

Visual (NKV), Nilai Drainase & Riding Quality (RQ) dalam metode Dirgolaksono 

& Mochtar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah-

masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apa jenis kerusakan yang terjadi di jalur lingkar selatan (segmen 2) Kota 

Sukabumi? 

2. Bagaimana penerapan Nilai Kondisi Visual (NKV), Nilai Drainase & 

Riding Quality (RQ) pada metode Dirgolaksono & Mochtar dalam 

menilai kondisi permukaan jalan beraspal di jalur lingkar selatan 

(segmen 2) pada masa pelayanan 5 bulan setelah perbaikan? 

3. Apa kelebihan metode ini jika diterapkan di jalur lingkar selatan 

(segmen 2) Kota Sukabumi? 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi masalah untuk menghindari pembahasan yang lebih luas 

dan tidak sesuai dengan penelitian, yaitu sebagai berikut:  

1. Penelitian berlokasi di jalur lingkar selatan Sukabumi Segmen 2 (2.2km) 

dimulai dari STA 6+900-STA 9+100. 

2. Ruang lingkup penelitian meliputi analisis kondisi jalan menggunakan 

metode Nilai Kerusakan Visual (NKV), Nilai Drainase & Riding 

Quality (RQ) dalam metode Dirgolaksono & Mochtar. 
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3. Data yang diambil yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

berupa hasil pengamatan serta hasil pengukuran yang terdiri dari 

panjang, lebar, luasan dan kedalaman dari tiap jenis kerusakan. Data 

sekunder berupa data yang didapatkan dari litelatur, internet yang 

berhubungan dengan teori kajian. 

3.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui jenis kerusakan yang terdapat pada jalur lingkar selatan 

segmen 2 Kota Sukabumi. 

2. Mengetahui Nilai Kerusakan Visual (NKV), Nilai Drainase & Riding 

Quality (RQ) Dirgolaksono & Mochtar untuk menilai kondisi 

permukaan jalan beraspal di jalur lingkar selatan (segmen 2) pada masa 

pelayanan 5 bulan setelah perbaikan. 

3. Mengetahui kelebihan menggunakan metode Dirgolaksono & Mochtar 

pada jalur lingkar selatan Sukabumi (segmen 2). 

3.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain: 

1. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi perbandingan nilai 

kerusakan jalan guna memberikan deteksi dini penanganan Jalan 

Lingkar Selatan segmen 2 pada masa pelayanan 5 bulan setelah 

perbaikan. 

2. Diharapkan dapat memberi solusi serta alternatif dalam penanganan 

kerusakan yang sesuai dengan kondisi kerusakan dilapangan. 

3. Diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai identifikasi 

kerusakan jalan 
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3.6 Kerangka Berfikir 

Agar penelitian dapat berjalan sebagaimana mestinya maka dibuat kerangka 

berfikir agar penelitian lebih terarah. 
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