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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Jalan raya sejak mulai awal dirintis, hanya berupa lintas lalu lalang 

manusia untuk mencari nafkah dengan jalan kaki, atau menggunakan kendaraan 

sederhana beroda tanpa mesin. Makin lama perkembangan jalan berkembang 

dengan pesat, seiring dengan perkembangan teknologi yang melahirkan macam-

macam kendaraan bermesin mulai dari beroda tiga, empat sampai lebih dari 

empat. Dari semula hanya sebagai alat bantu manusia menemukan sumber 

makanan, berkembang menjadi merupakan sarana pelayanan jasa angkutan 

manusia, barang dan bahkan menjadi sarana pengembangan wilayah dan 

peningkatan ekonomi. Dengan pesatnya perkembangan jalan ini, yang semula 

hanya dibuat “asal jadi” saja, belakangan mulai dipikirkan syarat-syarat jalan, 

agar dapat melayani pengguna jalan dengan nyaman, aman, sehat dan cepat, 

bahkan belakangan ini disyaratkan untuk memenuhi berwawasan lingkungan 

(Saodang,2004). 

 Perkembangan jaringan jalan pada suatu Negara merupakan hal yang 

sangat mempengaruhi perkembangan Negara tersebut. Jaringan jalan sebagai urat 

nadi pembangunan nasional merupakan prioritas pertama dan utama dalam 

perkembangan suatu negara dan juga merupakan prasarana bagi masyarakat dalam 

melakukan aktifitas. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, telah 

banyak   mengalami   peningkatan  yang  pesat  dalam   intensitas   aktifitas  sosial 
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ekonomi seiring dengan kemajuan ekonomi yang telah terjadi. Aktifitas 

masyarakat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat di suatu 

wilayah merupakan faktor utama pembangkit kebutuhan perjalanan sehingga pada 

akhirnya perlu adanya tingkat efisiensi, keamanan, serta kenyamanan dalam 

perjalanan. Peningkatan jumlah pergerakan yang terjadi juga akan menuntut 

kualitas maupun kuantitas prasarana yang harus seimbang. 

 Jalan merupakan infrastrukur yang dibangun oleh pemerintah untuk 

memperlancar pengembangan daerah. Jalan adalah aset yang harus dikelola dan 

difungsikan secara optimal. Jalan raya adalah salah satu prasarana yang akan 

mempercepat pertumbuhan dan pengembangan suatu daerah serta akan membuka 

hubungan sosial, ekonomi dan budaya antar daerah. Di dalam undang-undang 

Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang prasarana jalan, disebutkan bahwa 

jalan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan perkembangan kehidupan 

bangsa. Maka jalan darat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari. 

 Jalan terbentuk atas beberapa lapisan perkerasan. Lapisan perkerasan pada 

jalan akan mengalami penurunan tingkat pelayanan. Menurunnya tingkat 

pelayanan jalan ditandai dengan adanya kerusakan pada lapisan perkerasan jalan, 

kerusakan yang terjadi juga bervariasi pada setiap segmen di sepanjang ruas jalan 

dan apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka akan dapat 

memperburuk kondisi lapisan perkerasan sehingga dapat mempengaruhi 

keamanan, kenyamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. 
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 Pada umumnya, jalan direncanakan memiliki umur rencana pelayanan 

tertentu sesuai kebutuhan dan kondisi lalu lintas yang ada, misalnya 10 sampai 

dengan 20 tahun, dengan harapan bahwa jalan masih tetap dapat melayani lalu 

lintas dengan tingkat pelayanan pada kondisi yang baik. Pada kenyataannya, jalan 

akan mengalami penurunan kondisi yang disebabkan karena kerusakan pada jalan. 

Maka untuk memperlambat laju penurunan kondisi dan mempertahankan kondisi 

jalan pada tingkat yang layak, perlu dilakukan upaya pemeliharaan jalan dengan 

baik agar jalan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan umur manfaat yang 

direncanakan. jalan direncanakan memiliki umur rencana pelayanan tertentu 

sesuai kebutuhan dan kondisi lalu lintas yang ada, misalnya 10 sampai dengan 20 

tahun, dengan harapan bahwa jalan masih tetap dapat melayani lalu lintas dengan 

tingkat pelayanan pada kondisi yang baik. Pada kenyataannya, jalan akan 

mengalami penurunan kondisi yang disebabkan karena kerusakan pada jalan. 

Maka untuk memperlambat laju penurunan kondisi dan mempertahankan kondisi 

jalan pada tingkat yang layak, perlu dilakukan upaya pemeliharaan jalan dengan 

baik agar jalan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan umur manfaat yang 

direncanakan. 

 Pemeliharaan jalan disini adalah kegiatan mempertahankan, memperbaiki, 

menambah ataupun mengganti bangunan fisik yang telah ada agar fungsinya tetap 

dapat dipertahankan atau ditingkatkan untuk waktu yang lebih lama. Pemeliharaan 

jalan terbagi atas pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan 

rutin adalah penanganan jalan yang hanya diberikan terhadap lapis permukaan 

yang sifatnya untuk dapat meningkatkan kualitas berkendara (Riding Quality), 
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tanpa meningkatkan kekuatan struktural, dan dilakukan sepanjang tahun. 

Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan jalan yang dilakukan pada waktu – 

waktu tertentu (tidak menerus sepanjang tahun) dan sifatnya meningkatkan 

kemampuan struktural. Peningkatan adalah penanganan jalan guna memperbaiki 

pelayanan jalan yang berupa peningkatan struktural dan geometriknya agar 

mencapai tingkat pelayanan sesuai dengan yang direncanakan (Permen PU No. 

13/PRT/M/2011). 

 Pemeliharaan jalan merupakan suatu kegiatan untuk memperpanjang atau 

setidaknya dapat mencapai umur rencana jalan, dimana upaya pemeliharaan jalan 

ini mempunyai tujuan utama yaitu : 

1. Melindungi permukaan dan struktur jalan serta mengurangi tingkat kerusakan 

jalan sehingga dapat memperpanjang umur rencana. 

2. Memperkecil biaya pengoperasian kendaraan pada jalan dengan membuat 

permukaan jalan halus dan nyaman. 

3. Menjaga agar jalan tetap dalam keadaan kokoh dan aman, sehingga 

memberikan keamanan bagi pengemudi yang menggunakan jalan, dan dapat 

memberikan kondisi pelayanan terhadap transportasi yang dapat diandalkan. 

 Pemeliharaan dan rehabilitasi kerusakan jalan ini juga memerlukan biaya 

yang tidak sedikit. Estimasi biaya memegang peranan penting dalam 

penyelenggaraan proyek konstruksi. Kegiatan estimasi adalah salah satu proses 

utama dalam proyek konstruksi untuk mengetahui besarnya dana yang harus 

disediakan untuk sebuah bangunan. Pada umumnya, sebuah proyek konstruksi 

membutuhkan biaya yang cukup besar. Ketidaktepatan yang terjadi dalam 
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penyediaannya akan berakibat kurang baik pada pihak-pihak yang terlibat di 

dalamnya. Bagi pemilik proyek (owner), estimasi biaya diperlukan sebagai 

pegangan dalam menentukan kebijakan yang dipakai untuk menentukan besarnya 

investasi yang harus dilaksanakan. 

 Dalam pelaksanaan praktik konstruksi dibutuhkan beberapa macam 

estimasi yang berbeda didasarkan tujuan penggunaan dan peruntukannya. Pada 

tahap awal perencanaan proyek pemeliharaan rutin jalan, seperti pada saat 

penyusunan anggaran proyek, jelas estimasi tidak mungkin didasarkan pada 

perhitungan kuantitas (volume) pekerjaan karena uraian dan spesifikasi pekerjaan 

belum tersusun. Akan tetapi bagaimanapun, pemilik proyek (owner) memerlukan 

estimasi biaya dalam rangka menyusun anggaran proyek.  

 Seiring dengan kebutuhan akan efisiensi, perlu dikembangkannya teknik 

pembuatan suatu model estimasi biaya yang sederhana untuk menganalisis 

besarnya pembiayaan pemeliharaan jalan. Hal yang penting dalam model estimasi 

biaya pada tahap awal perencanaan proyek adalah harus cepat, mudah dalam 

penggunaannya, akurat dan menghasilkan estimasi yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

  Salah satu ruas jalan arteri, Kalimantan Tengah adalah ruas jalan Kota 

Palangka Raya. Kondisi ruas jalan saat ini kurang memadai untuk perkembangan 

lalu lintas, timbul kerusakan pada lapis aus, yaitu retak, cekungan atau alur searah 

memanjang jalan, lubang, dan jembulan aspal. Hal tersebut menjadi masalah yang 

cukup menganggu bagi pengguna jalan jurusan Kota Palangka Raya.  
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 Direktoral Jendral Bina Marga sebagai salah satu instansi terkait 

mengantisipasi dengan mengadakan suatu proyek pemeliharaan rutin jalan Kota 

Palangka Raya. Dengan demikian kemampuan serta kapasitas jalan pada ruas 

jalan ini diharapkan dapat dipertahankan untuk mendukung kelancaran dan 

kenyamanan berlalulintas sehingga semua hambatan dapat dikurangi. 

 Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan pemeliharaan rutin jalan di 

ruas jalan Kota Palangka Raya, yaitu program pemeliharaan rutin jalan Kota 

Palangka Raya. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah model anggaran pembiayaan pemeliharaan rutin jalan arteri primer 

Kota Palangka Raya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan model anggaran pembiayaan 

pemeliharaan rutin jalan arteri primer Kota Palangka Raya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

bahan masukan dalam melakukan kajian ilmiah tentang estimasi biaya 

pemeliharaan jalan. 
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2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dipergunakan dalam melaksanakan 

estimasi biaya pada tahap awal penyusunan anggaran kegiatan pemeliharaan 

ruas jalan arteri primer dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 

1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian 

  Batasan dan ruang lingkup penelitian ini adalah : 

a. Penelitian dilakukan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan di ruas jalan arteri 

primer Kota Palangka Raya. 

b. Analisis pembiayaan jalan yang dilakukan meliputi pembiayaan pemeliharaan 

rutin ruas jalan arteri primer. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

  Sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bagian ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang 

latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, 

batasan masalah dan sistematika penulisan. Pada bagian ini 

diharapkan akan diperoleh gambaran tentang betapa pentingnya 

penelitian ini dilakukan sehingga akan diperoleh data yang terkait 

dalam pencapaian tujuan penelitian. 

BAB 2  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini merupakan bab yang menguraikan Penelitian Terdahulu, 

Dasar Teori, Definisi Jalan, Bagian-Bagian Jalan, Pembangunan Jalan, 
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Pekerjaan Jalan, Sistem Jaringan Jalan, Kerusakan Jalan, Pemeliharaan 

Jalan, Dasar Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan, Institusi Pengelola 

Pemeliharaan Jalan, Rencana Umum Pemeliharaan Jalan, Penyusunan 

Program Pemeliharaan Jalan, Pembiayaan Pemeliharaan Jalan, 

Metode Estimasi Biaya Proyek, Analisis Regresi 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

 Bagian ini merupakan bab yang membahas tentang Rancangan 

Penelitian, Subyek Penelitian, Populasi, Sampel, Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Instrumen Penelitian, Identifikasi Variabel Penelitian,  

Kerangka Konseptual Variabel, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik 

Analisis Data. 

BAB 4   :   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini merupakan bab yang membahas tentang hasil-hasil yang 

diperoleh dari penelitian sehingga dapat menafsirkan pembiayaan 

pemeliharaan rutin ruas jalan arteri di kota Palangka Raya.  

BAB 5   :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini merupakan bab yang memuat kesimpulan dari hasil analisis 

penelitian sebelumnya serta mengemukakan saran-saran yang 

diperlukan. 


