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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 
Jaringan jalan merupakan prasarana transportasi darat yang sangat berperan 

penting dalam sektor perhubungan untuk distribusi barang dan jasa, sehingga desain 
perkerasan jalan yang baik adalah suatu keharusan. Selain untuk menghubungkan 
suatu tempat ke tempat lain, perkerasan jalan yang baik juga diharapkan dapat 
memberi rasa aman dan nyaman dalam mengemudi. Bahkan setiap pergerakan, baik 
pergerakan manusia maupun pergerakan barang di darat, selalu menggunakan 
jaringan jalan yang ada, sehingga peranan jalan menjadi sangat penting dalam 
memfasilitasi besar kebutuhan pergerakan yang terjadi. 

Untuk kenyamanan dan keamanan bagi pengemudi, jalan harus didukung oleh 
perkerasan yang baik. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan 
ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Salah satu jenis perkerasan 
jalan adalah perkerasan kaku (rigid pavement). Perkerasan kaku adalah jenis 
perkerasan yang menggunakan bahan ikat semen portland, pelat beton dengan atau 
tanpa tulangan yang diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa pondasi bawah. 
Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton. (Andi Tenrisukki 
Tenriajeng, 1999). 

Selain itu, ada beberapa sistem jaringan jalan yang sangat berperan penting 
dalam sektor perhubungan. Salah satunya adalah sistem jaringan jalan kolektor 
sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian 
dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah 
jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di 
dalam kota. Jaringan jalan ini juga menjadi jalan yang melayani tulang punggung 
transportasi nasional, sehingga sangat perlu diperhatikan pemeliharaannya agar 
menjaga kualitas layanan jalan serta tidak menjadi penghambat dalam kelancaran 
lalu lintas. 
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Namun, dilihat dari kenyataannya kondisi ruas jalan kolektor sekunder yang 
juga termasuk bagian dari jalan provinsi yang ada di Indonesia saat ini sebagian 
besar mengalami kerusakan. Menurut Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan 
Umum tahun 2018, jalan nasional di Indonesia yang kondisinya baik hingga kini 
mencapai 50,26%, kondisi rusak sedang 41,64%, dan rusak ringan 5,66%, 
sedangkan jalan nasional yang rusak berat 2,44%, sehingga total jalan yang rusak 
melebihi 45% dari jalan nasional yang ada di Indonesia. 

Jenis kerusakan ini juga terjadi di Kota Surabaya, terutama pada ruas Jalan 
Kedung Cowek yang merupakan akses transportasi di daerah sekitar. Kerusakan ini 
sangat berpengaruh terhadap kelancaran berlalu-lintas dan keamanan serta 
kenyamanan dari pengguna jalan. Tipe jalan ini memiliki panjang ± 4 km dan lebar 
jalan 2 x 8 meter dengan median selebar 6 meter dengan 4 lajur 2 arah (4/2 D). 
Kondisi jalan yang sebelumnya rusak, pada tahun 2019 telah diperbaiki sehingga 
meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Pada Jalan Kedung 
Cowek terdapat perkerasan lentur dan perkerasan kaku, pada perkerasan kaku 
terdapat berbagai jenis kerusakan dari arah Jalan Raya Kenjeran ke arah Jembatan 
Suramadu. 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat berbagai jenis kerusakan yang dapat 
terjadi pada perkerasan kaku (rigid pavement), oleh sebab itu dibutuhkan penelitian 
untuk mengidentifikasi jenis kerusakan dan nilai kondisi lapis perkerasan jalan agar 
kondisi jalan terutama pada ruas Jalan Kedung Cowek yang ada di Kota Surabaya 
tidak bertambah parah dan instansi terkait dapat segera melakukan tindakan 
perbaikan serta meningkatkan tingkat pelayanan yang telah ada sebelumnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
1. Bagaimana menentukan jenis-jenis kerusakan yang ada pada lapis permukaan 

perkerasan kaku di ruas Jalan Kedung Cowek ? 
2. Berapakah nilai kondisi lapis perkerasan atau persentase tingkat kerusakan yang 

terjadi pada permukaan perkerasan kaku di ruas Jalan Kedung Cowek ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan yang ada pada lapis permukaan 
perkerasan kaku di ruas Jalan Kedung Cowek. 

2. Menghitung nilai kondisi perkerasan atau tingkat kerusakan yang                                                                                       
terjadi pada permukaan perkerasan kaku di ruas Jalan Kedung Cowek. 

 

1.4 Batasan Masalah 
Agar pembahasan dan penyusunan skripsi terarah dan tidak menyimpang dari 

pokok permasalahan, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Batasan lokasi yang digunakan pada penelitian ini adalah ruas Jalan Kedung 

Cowek yang ada di Kota Surabaya. 
2. Data primer berupa hasil pengamatan secara visual serta hasil pengukuran yang 

terdiri dari panjang, lebar, luasan dan kedalaman dari tiap jenis kerusakan. 
3. Kajian dilakukan hanya pada perkerasan kaku (rigid pavement). 
4. Jenis kerusakan yang dikaji hanya pada lapisan permukaan (surface course). 
5. Kajian kerusakan dilakukan menggunakan metode Pavement Condition Index 

(PCI). 
 

1.5 Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat antara lain 

sebagai berikut : 
1. Memberikan wawasan bagi masyarakat Kota Surabaya mengenai jenis-jenis 

kerusakan jalan yang ada pada lapis permukaan perkerasan kaku di ruas Jalan 
Kedung Cowek. 

2. Memberikan pengetahuan, pemahaman dan bahan referensi baru kepada peneliti 
dalam mengkaji tentang penyebab kerusakan jalan pada lapis permukaan 
perkerasan kaku di ruas Jalan Kedung Cowek. 

3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dan instansi 
terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan konstruksi jalan raya. 
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*Halaman ini sengaja dikosongkan* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


