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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar belakang 

 

Jalan merupakan prasarana yang sangat menunjang bagi kebutuhan hidup 

masyarakat kerusakan jalan dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi 

terutama pada sarana transportasi darat. Dampak pada konstruksi jalan yaitu 

perubahan bentuk lapisan permukaan jalan berupa lubang (potholes), 

bergelombang (runting), retak-retak dan pelepasan butiran (raveling) serta 

gerusan tepi yang menyebabkan kinerja jalan menjadi menurun. Untuk 

kenyamanan dan keamanan bagi pengemudi, jalan harus didukung oleh 

perkerasan yang baik. Perkerasan jalan dibagi atas dua kategori yaitu 

perkerasan lentur (flexible pavement) dan perkerasan kaku (rigid pavement). 

Perkerasan lentur adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan 

pengikat sedangkan perkerasan kaku adalah jenis perkerasan jalan yang 

menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasan tersebut. 

Namun umur jalan yang sudah direncanakan pada kenyataannya tidak 

sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Seringkali kondisi jalan sudah 

mengalami kerusakan sebelum masa layan 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. Terdapat berbagai jenis kerusakan yang dapat terjadi pada 

perkerasan lentur, oleh sebab itu dibutuhkan penelitian untuk mengetahui 

kondisi permukaan jalan dengan melakukan pengamatan secara visual. 

Masalah truk bermuatan berlebih tidak saja berdampak terhadap 

percepatan kerusakan jalan tetapi juga menyebabkan berbagai gangguan yang 

berdampak pada lingkungan maupun keselamatan lalu lintas meningkatnya 

tingkat polusi udara, meningkatnya tingkat kebisingan, meningkatnnya tingkat 

kemacetan lalu lintas, meningkatnya tingkat kecelakaan lalu lintas, 

meningkatnya percepatandan kerusakan jalan. 

Dengan Penjelasan latar belakang diatas, maka saya merasa tertarik untuk 

meningkatkan permasalahan kedalam proposal ini dengan judul “Analisis 

Beban Kendaraan Terhadap Kerusakan Jalan Pada Perkerasan Lentur Jalan 

Raya Langgur-Debut (Kabupaten Maluku Tenggara)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Apa saja jenis-jenis kerusakan yang didapatkan pada lapisan permukaan 

perkersaan lentur ruas jalan langgur-Debut Kabupaten Maluku Tenggara ? 

2) Seberapa besar tingkat/kadar kerusakan yang menyebabkan terjadinya 

kerusakan jalan ? 

3) Seperti apa penanganan yang tepat terhadap kerusakan jalan pada jalan raya 

langgur-debut ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan jalan. 

Sehinga dapat disusun program rencana tindakan yang dapat dilakukan untuk 

menangani permasalahan kerusakan jalan tersebut. dengan mengetahui 

permasalahan yang sebenarnya. Biasanya menjadi pedoman dan memberi 

manfaat bagi pengelola atau Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. 

 

Tujuan study ini adalah sebagai berikut : 

 

 Untuk menganalisis jenis-jenis kerusakan dengan tujuan dapat 

mengklasifikasikan kerusakan berdasarkan tingkat dan kadar 

kerusakanya.

 Untuk menganalisis tingkat dan kadar menyebabkan kerusakan jalan 

raya dengan tujuan dapat mengetahui penanganan yang tepat terhadap 

kerusakan jalan raya langgur-debut.

 Untuk memberikan penanganan agar dapat mengatasi masalah 

kerusakan pada struktur jalan Langgur-Debut Kabupaten Maluku 

Tenggara.

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dalam upaya 

meningkatkan pengetahuan tentang penyebab kerusakan jalan. Dan nilai 

kekuatan jalan yang semakin menurun. 
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1.5 Batasan Masalah 
Pada penulisan proposal ini, membatasi masalah yaitu hanya pada 

pembahasanya pada pengaruh kendaraan dengan muatan berlebihan terhadap 

umur perkerasan jalan dengan komposisi lalu lintas yang telah ada. Kendaraan 

yang akan digunakan dalam tugas ini adalah kendaraan yang mempunyai 

pengaruh yang cukup besar pada stuktur perkerasan jalan dan kendaraan yang 

kemungkinan besar biasa dijumpai di jalan raya dengan beban yang berlebih 

seperti pada truk, trailer maupun kendaraan lainya. beban yang digunakan 

dalam proposal ini adalah beban sumbu standar kendaraan melebihi dari beban 

sumbu yang telah ditetapkan. 

        

       Beberapa batasan masalah yang bisa disampaikan adalah sebagai  berikut : 

 

 Data primer berupa hasil pengamatan secara visual serta hasil 

pengukuran yang terdiri dari panjang, lebar dan kedalaman dari tiap 

jenis kerusakan yang terjadi.

 Penelitian ini hanya membahas tentang kerusakan permukaan jalan pada 

jalan raya langgur-debut kabupaten Maluku tenggara
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“ HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN ” 

  

 
 


