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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1.       Latar Belakang 

Ruas jalan Perintis Kemerdekaan (Semarang) - Bawen sepanjang 22,4 

km merupakan jalan nasional yang merupakan sarana lalu lintas dari Semarang ke 

arah Yogyakarta dan Solo, kondisi saat ini mempunyai lebar rata-rata 12,5 m 

untuk 4 lajur 2 arah tanpa median / dengan geometrik datar dan berbukit.  

Pertumbuhan industri dan pemukiman di kota Semarang bagian selatan 

dan Kabupaten Semarang. Serta angkutan pasir Merapi mengakibatkan  

kemacetan dan rawan kecelakaan (Black Spot) di ruas jalan ini. 

Kondisi perkerasan sudah banyak mengalami kerusakan (retak, 

bergelombang, dan lain-lain). Selama 15 tahun terakhir penanganan yang 

dilakukan hanya pemeliharaan rutin, dam sudah dilaksanakan pemeliharaan 

berkala kurang lebih 3 km. 

Secara umum penyebab kerusakan jalan ada berbagai sebab yaitu umur 

rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak 

dapat mengalir akibat drainase yang kurang baik, tanjakan dan turunan dan  

banyak pelangaran kelebihan tonase kendaraan yang menyebabkan umur pakai 

jalan lebih pendek dari umur rencana jalan. Selain itu juga minimnya biaya 

pemeliharaan, serta keterlambatan pengeluaran anggaran. Bahkan sejumlah 

jembatan timbang dinilai tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya, 

rata-rata kendaraan yang melalui jalur-jalur utama di sejumlah daerah melebihi 

kapasitas maksimum. Beban maksimal di jalur utama itu adalah 10 ton, namun 

kenyataannya beban kendaraan mencapai 20 ton.  

Oleh sebab itu diselain direncanakan secara tepat jalan harus dipelihara 

dengan baik agar dapat melayani pertumbuhan lalulintas selama umur rencana. 

Diperkirakan drainase, kelandaian dan kelebihan muatan yang berpengaruh 

dominan terhadap kerusakan pada Ruas Jalan Semarang-Bawen yang akhirnya 

berdampak umur rencana jalan tidak tercapai. Oleh sebab itu penelitian ini 
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dilakukan untuk menetahui pengaruh drainase, kelandaian dan cesal terhadap 

kerusakan jalan dan biaya pemeliharaan Jalan. Diharapkan dengan penghitungan 

biaya melalui program SPSS dapat menyeimbangkan pengalokasian dana 

pemeliharaan dan kebutuhan aktual pemeliharaan jalan. 

 

1.2.Maksud Dan Tujuan 

Penelitian ini bermaksud memberikan kebijakan pembiayaan 

pemeliharaan jalan sesuai dengan biaya kerusakan yang ditimbulkan oleh 

drainase, kelandaian dan cesal. 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui pengaruh drainase, kelandaian dan cesal terhadap kerusakan jalan 

Ruas jalan Semarang-Bawen. 

b. Menganalisis pengaruh drainase, kelandaian dan cesal terhadap kerusakan 

jalan Ruas jalan Semarang-Bawen. 

c. Mengetahui biaya pemeliharaan berdasarkan hasil analisis model. 

  

1.3. Batasan Masalah 

 
Agar lebih terarah, maka studi ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Panjang Ruas Jalan Semarang-Bawen (Km.11+600 s/d Km.33+900) meliputi: 

• Jalan Perintis Kemerdekaan, Semarang (Km.11+600 s/d Km.17+030) 

• Jalan Gatot Subroto, Ungaran (Km. 17+030 s/d Km. 19+600) 

• Jalan Diponegoro, Ungaran (Km.19+600 s/d Km.22+400) 

• Batas Kota Ungaran-Bawen (Km.22+400 s/d 33+900) 

b. Penanganan jalan adalah Pemeliharaan Rutin, Berkala dan Peningkatan 

c. Penelitian pada perkerasan Flexible Pavement. 

d. Perhitungan biaya hanya pada divisi perkerasan  

e. Harga Perkiraan Satuan  yang di gunakan mengacu pada harga Bina Marga 

BPT Wilayah Semarang 2012. 

f. Metode perhitungan tebal perkerasan yang di gunakan adalah Metode 

Komponen Perkerasan Lentur (Bina Marga). 
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1.4.Sistematika Penulisan 

 
Untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman, hasil studi akhir nantinya 

perlu dilakukan klasifikasi bagian-bagian laporan studi mengikuti sistematika 

sebagai berikut: 

 

a. Bab I Pendahuluan 

Mengandung uraian mengenai latar belakang penelitian, maksud dan tujuan 

diadakan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

 

b. Bab II Tinjauan Pustaka  

Mengandung uraian mengenai dasar-dasar teori yang berkaitan dengan jalan, 

fungsi dan peranannya, Perencanaan dan Manajemen Perkerasan, Model 

Kerusakan Jalan, dan Beban Kendaraan. 

 

c. Bab III Metodologi Penelitian 

Berisi uraian tentang alur pikir penelitian, tahapan dan tata cara pelaksanaan 

penelitian serta metode analisis yang digunakan. 

 

d. Bab IV Analisa Data dan Pembahasan 

Bagian ini mengandung uraian tentang data-data hasil penelitian disertai 

dengan analisis dan pembahasan mengenai sifat dan kecenderungan hasil 

studi tersebut. 

 

e. BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bagian ini mengandung uraian tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 

hasil-hasil analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Juga disajikan 

saran-saran untuk aplikasi hasil penelitian di lapangan dan untuk kemungkinan 

studi lebih lanjut. 

 


