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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Tinjauan Umum 

 Pada hasil dan pembahasan akan diuraikan hasil dan analisa dari penelitian 

mengenai persebaran kerusakan jalan terhadap jenis tanah kota Semarang. Aspek-

aspek yang dianalisa antara lain adalah kondisi jalan, jenis perkerasan, dan jenis 

tanah. Kemudian analisis terhadap peta kerusakan jalan kota Semarang sebagai 

hasil dari mengoverlay peta secara keseluruhan dan mengklasifikasinya. 

 

4.2 Analisis Kondisi Jalan Kota Semarang 

Kondisi topografi jalan di lokasi penelitian untuk kecamatan Semarang 

Utara, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Barat dan Semarang 

Timur adalah  datar. Informasi kerusakan jalan diperoleh dari Dinas Bina Marga 

Kota Semarang digunakan untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan di kota 

Semarang.  Kondisi jalan lokasi penelitian rata-rata adalah baik, dengan panjang 

jalan sebasar 164.461, 623 meter, panjang jalan dengan kondisi sedang sebesar 

8.770,243 meter, dan panjang jalan dengan kondisi rusak sebesar 26.334,168 

meter. Persebaran kerusakan jalan lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel dan 

grafik berikut.  

Tabel 4.1 Data Atribut Peta kondisi kerusakan jalan lokasi penelitian tahun 2012 

Kondisi perkerasan Panjang (m) 

Baik 164.461,623  

Sedang 8.770,243  

Rusak 26.334,168  

Rusak berat 0 

Jumlah 199.566,034 
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Gambar 4.1 Grafik jumlah kondisi kerusakan jalan lokasi penelitian tahun 2012 

Penjelasan lengkap kondisi pengerasan dapat dilihat pada gambar 3.5 

 

4.3 Analisis Jenis Perkerasan Jalan Kota Semarang 

Jenis perkerasan jalan yang diperoleh dan  dapat dilihat secara visual 

melalui survey. Jenis perkerasan yang ada di lokasi penelitian rata-rata adalah 

aspal dengan panjang sebesar 64.760,586 meter, hotmix sebesar 55.807,857 

meter, beton sebesar 1.731, 472 meter, paving sebesar 4.960,897 meter dan 

macadam sebesar 482 meter. Persebaran jenis perkerasan jalan kota Semarang dan 

persebaran kondisi perkerasan jalan kota Semarang dapat dilihat pada tabel 4.2 

dan 4.3 dan gambar 4.2 dan 4,3 

Tabel 4.2 Data Atribut Peta jenis pengerasan jalan lokasi penelitian 

Jenis perkerasan Panjang (m) 

Hotmix 55.807,857 

Aspal 64.760,586 

Beton 1.731,472 

Paving 4.960,897 

Macadam 482 

Tanah 0 

  

meter 
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Gambar 4.2 Grafik jumlah jenis perkerasan jalan lokasi penelitian 

Tabel 4.3 Data kondisi pengerasan jalan lokasi penelitian tahun 2012 

Jenis Pengerasan Kondisi Panjang (m) 

Hotmix Baik 50.371,649 

Sedang 3.269,063 

Rusak 3.472,254 

Aspal Baik 105.118,063 

Sedang 5.096,874 

Rusak 25.545,649 

Beton Baik 933,128 

Sedang 585,964 

Rusak 212,380 

Paving Baik 3.548,844 

Sedang 417,072 

Rusak 994,981 

Makadam Baik 481,840 

Sedang 0 

Rusak 0 

 

meter 

pengerasan 
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Gambar 4.3 Grafik jumlah kondisi perkerasan jalan lokasi penelitian tahun 2012 

Penjelasan lengkap jenis pengerasan dapat dilihat pada lampiran 6 

 

4.4 Analisis Persebaran Jalan terhadap Jenis Tanah 

Jenis tanah yang ada pada lokasi penelitian adalah jenis tanah alluvial, 

asosiasi alluvial kelabu, dan mediteran coklat tua. Persebaran jalan terhadap jenis 

tanah kota Semarang paling besar pada jenis tanah asosiasi alluvial kelabu dengan 

panjang sebesar 10.6579,816 meter, pada jenis tanah aluval sebesar 89.140,407 

meter dan pada mediteran coklat tua sebesar 3.845,811 meter. Persebaran jalan 

terhadap jenis tanah dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut. 

Tabel 4.4 Data Atribut persebaran jalan terhadap jenis tanah tahun 2012 

Jenis Tanah Panjang 

Alluvial 89.140,407 meter 

Asosiasi alluvial kelabu 106.579,816 meter 

Mediteran coklat tua 3.845,811 meter 

 

meter 

pengerasan 
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Gambar 4.4 Grafik jumlah jalan terhadap jenis tanah tahun 2012 

 

4.5 Analisis Kondisi Jalan terhadap Jenis Tanah  

 Kondisi jalan pada masing-masing jenis tanah pada lokasi penelitian rata-

rata adalah baik. Kondisi jalan yang baik pada jenis tanah alluvial sebesar 

70.211,591meter, pada jenis tanah asosiasi alluvial kelabu sebesar 91.477,031 

neter. Dan pada jenis tanah mediteran coklat tua sebesar 2.773,001 meter. 

Persebaran jalan terhadap jenis tanah kota Semarang dapat dilihat pada tabel dan 

grafik berikut. 

Tabel 4.5 Tabel persebaran kondisi jalan terhadap jenis tanah tahun 2012 

Jenis Tanah Kondisi jalan Panjang (m) 

Alluvial Baik 70.211,591 

Sedang 3.447,324 

Rusak 15.481,492  

Asosiasi alluvial 

kelabu 

Baik 91.477,031  

Sedang 5.322,919  

Rusak 9.779,866  

Mediteran coklat 

tua 

Baik 2.773,001  

Rusak 1.072,81  

 

meter 

Jenis 
tanah 



  

IV-6 
 

 

 

Gambar 4.5 Grafik jumlah persebaran kondisi jalan terhadap jenis tanah tahun 

2012 

 

4.6 Analisis Kerusakan Jalan terhadap Jenis Tanah 

Kerusakan jalan terhadap jenis tanah di lokasi penelitian diperoleh dengan 

proses overlay antara peta jenis tanah dengan peta kondisi jalan. Kerusakan jalan 

terbesar berada pada jenis tanah alluvial sebesar 15481,492 meter, sedangkan 

pada jenis tanah asosiasi alluvial kelabu sebesar 9779.866 meter, dan pada jenis 

tanah mediteran coklat tua sebesar 1072,81 meter. Persebaran jalan terhadap jenis 

tanah kota Semarang dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut. 

Tabel 4.6 Data Atribut persebaran kerusakan jalan terhadap jenis tanah 

tahun 2012 

Jenis tanah Panjang kerusakan (m) 

Alluvial 15.481,492  

Asosiasi alluvial kelabu 9.779,866  

Mediteran coklat tua 1.072,81 
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Gambar 4.6 Grafik jumlah persebaran kerusakan jalan terhadap jenis 

tanah tahun 2012 

 

4.7 Analisis  Kerapatan Kerusakan Jalan Lokasi Penelitian 

Kerapatan kerusakan jalan lokasi penelitian secara keseluruhan diperoleh 

dengan penghitungan panjang kerusakan jalan, panjang jalan, luas area jenis 

tanah, dan luas area keseluruhan lokasi penelitian. penghitungan ini menghasilkan 

nilai kerapatan kerusakan jalan pada masing-masing area jenis tanah. Kerapatan 

kerusakan digunakan untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan pada jenis tanah 

tertentu pada lokasi penelitian. Pada jenis tanah aluvial nilai kerapatan kerusakan 

jalan sebesar 0,355. Pada jenis tanah aluvial kelabu sebesar 0.392 dan pada jenis 

tanah mediteran coklat tua sebesar 8.2. Hasil perhitungan analisa kerusakan jalan 

dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.7 Kerentanan kerusakan jalan lokasi penelitian 

Jenis Tanah Panjang 
kerusakan (m) 

Luas Area ( ) Presentase 
Kerusakan 

Presentase 
Luas Area 

Kerentanan 
Jalan 

Aluvial 15.481,492  24.697.589,276  17,38% 48.9% 0,355 

Asosiasi 
Aluvial Kelabu 

9.779,866  24.126.100,608  9,18% 47.7% 0,192 

Mediteran 
Coklat Tua 

1.072,81  1.730.188,825  27.90% 3,4% 8.2 
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