
Bab I   Pendahuluan 

I.1 Latar Belakang  

Seiring dengan bertambahnya waktu, jalan mengalami penurunan kondisi kinerja 

perkerasannya. Hal tersebut disebabkan beban lalu lintas atau faktor lingkungan sehingga jalan 

tersebut akan mempunyai kondisi yang dipandang mengganggu kelancaran pengguna jalan. 

Menurut  (Sutriono & Budimanto, 2011) : ”Penanganan konstruksi perkerasan baik yang 

bersifat pemeliharaan, peningkatan atau rehabilitasi akan dapat dilakukan secara optimal 

apabila faktor-faktor penyebab kerusakan pada ruas jalan tersebut telah diketahui”. 

Umur jalan yang sudah direncanakan pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang 

terjadi di lapangan. Seringkali kondisi jalan sudah mengalami kerusakan sebelum masa layanan 

jalan tersebut habis. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya 

pertumbuhan lalu lintas yang tidak sesuai prediksi, beban lalu lintas yang melampaui batas 

(overloading), kondisi tanah dasar yang buruk, tidak sesuainya material yang digunakan, faktor 

lingkungan serta  pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Kondisi ini 

memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana sesungguhnya pemberlakuan standar 

mutu perkerasan jalan tersebut dimonitor dan dievaluasi.  

Salah satu tahapan evaluasi kondisi permukaan jalan adalah dengan melakukan 

penilaian terhadap kondisi eksisting jalan. Nilai kondisi jalan ini nantinya dijadikan acuan 

untuk menentukan jenis program evaluasi yang harus dilakukan, apakah itu program 

peningkatan; pemeliharaan berkala; atau pemeliharaan rutin.  Pemilihan bentuk pemeliharaan 

jalan yang tepat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kondisi permukaan jalan 

didasarkan pada jenis kerusakan yang ditetapkan secara visual. Ada beberapa metode 

pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian kondisi jalan, diantaranya adalah 

metode Pavement Condition Index  (PCI), metode Bina Marga (BM), metode International 

Roughness Index (IRI), metode Surface Distress Index (SDI), metode Dirgolaksono Mochtar 

dan metode lainnya. 

PT Jasamarga (Persero) Tbk cabang Purbaleunyi selaku pengelola jalan tol Cipularang 

mulai tahun 2007 sampai saat ini selalu melakukan lelang pekerjaan berupa Pemeliharaan 

Periodik untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana disyaratkan pada 



Peraturan Pemerintah Nomor 15/2005 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul penulisan skripsi ini yaitu 

: “Identifikasi Jenis Kerusakan Pada Permukaan Perkerasan Jalan dengan Metode 

Pavement Condition Index (PCI) dan Metode Bina Marga (BM) (Studi Kasus Jalan Tol 

Cipularang Ruas Sadang – Jatiluhur Jalur A  Km 76+400 – Km 83+400)”. 

I.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis - jenis kerusakan apa saja yang terdapat pada permukaan perkerasan jalan pada jalan 

tol Cipularang ruas Sadang – Jatiluhur Jalur A Km 76+400 – Km 83+400 ? 

2. Penanganan seperti apa yang sesuai dengan jenis kerusakan perkerasan jalan di ruas 

tersebut ? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menilai kondisi perkerasan jalan guna mengetahui jenis dan tingkat kerusakan pada 

permukaan perkerasan jalan pada jalan tol Cipularang ruas Sadang – Jatiluhur Jalur A Km 

76+400 – Km 83+400 menggunakan metode PCI dan metode BM. 

2. Menentukan jenis penanganan yang tepat terhadap kerusakan perkerasan jalan yang terjadi 

pada ruas tersebut diatas. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain: 

1. Mengetahui jenis - jenis kerusakan permukaan jalan pada jalan tol Cipularang ruas Sadang 

- Jatiluhur Jalur A Km 76+400 – Km 83+400 sehingga dapat dilakukan perbaikan yang 

tepat. 

2. Metode PCI dan metode BM hanya bisa memberikan gambaran kerusakan disaat 

dilakukan survei lapangan, tetapi apabila dilakukan secara periodik akan memberikan 

informasi kondisi perkerasan untuk prediksi dimasa yang akan datang sehingga bisa 

menjadi masukan pengukuran yang lebih detail. 



I.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang lebih luas dan tidak sesuai dengan penelit ian 

maka penulis membatasi masalah, antara lain: 

1. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jalan Tol Cipularang, ruas Sadang - 

Jatiluhur Jalur A antara Km 76+400 – Km 83+400. Pemilihan lokasi didasarkan pada ruas 

terpendek karena dianggap sudah mewakili jenis kerusakan yang terjadi pada jalan Tol 

Cipularang. 

2. Data kerusakan diperoleh melalui survei lapangan untuk mengetahui jenis kerusakan jalan 

berupa panjang, lebar dan tebal. 

3. Identifikasi hanya dilakukan pada badan jalan dan bahu (tidak termasuk struktur jembatan 

atau kelengkapan penunjang jalan lainnya). 

4. Kondisi kerusakan jalan dianalisis dengan metode PCI dan BM. 

5. Dalam penelitian ini tidak melakukan analisis struktur pada perkerasan jalan. 

Penanganan terhadap kerusakan jalan menggunakan aturan Bina Marga yang sering digunakan 

di jalan Tol Cipularang. 


