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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jalan  raya merupakan salah satu infrastruktur terpenting pada 

transportasi darat untuk kebutuhan sarana transportasi. Kebutuhan dari pada 

sarana transportasi ini semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah 

penduduk, sehingga desain perkerasan janlan yang baik adalah suatu 

keharusan. Selain menghubungkan suatu tempat ke tempat lain, perkerasan 

jalan yang baik juga bisa diharapkan dapat memberikan rasa aman dan 

nyaman dalam mengemudi. 

Dengan perencaan kontruksi jalan tanpa pemeliharaan jalan secara rutin 

maupun berkala akan berakibat kerusakan yang besar pada jalan, sehingga 

jalan akan lebih cepat kehilangan fungsinya. Kerusakan jalan yang terjadi di 

berbagai daerah saat ini merupakan permasalahan yang komplek. 

Pada dasarnya jalan akan mengalami penurunan fungsi strukturalnya 

sesuai bertambahnya umur. Jalan – jalan raya saat  ini mengalami kerusakan 

dalam waktu yangrelatif sangat pendek ( kerusakan dini ) baik jalan yang 

baru dibangun maupun jalan yang baru diperbaiki ( overlay ) 

Jalan raya dengan perkerasan kaku terdiri dari slab dan lapisan pondasi 

beton. Perkerasan ini umumnya dipakai pada jalan yang memiliki lalu lintas 

cukup padat, dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah 

dimungkinkan jalan akan mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif 

pendek. Tetapi apabila perkerasan kaku dipelihara dengan baik dan tetap 

dalam kondisi yang baik maka jalan beton semen ini mengalami kerusakan 

yang berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu sangat penting untuk 

melakukan pemeliharaan yang bersifat pencegahan. 
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1.2. Rumusan Masalah  

1. Apa saja jenis kerusakan yang ada pada lapisan permukaan perkerasan 

kaku di ruas jalan Mayjend Sungkono Kota Surabaya ? 

2. Berapakah nilai kondisi lapisan perkerasan atau persentase tingkat 

kerusakan yang terjadi pada permukaan kaku di ruas jalan Mayjend 

Sungkono Kota Surabaya ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui jenis jenis kerusakan yang ada pada lapisan 

permukaan perkerasan kaku ruas jalan Mayjend Sungkono Kota 

Surabaya.  

2. Untuk mengetahui nilai kondisi perkerasan atau tingkat kerusakan yang 

terjadi pada perkerasan kaku di ruas jalan Mayjend Sungkono Kota 

Surabaya. 

 

1.4. Batasan Masalah  

Pembatasan penelitian ini dilakukan untuk mebatasi pembahasan agar 

peneliti lebih ter arah, maka perlu adanya batasan masalah sebagai berikut : 

1. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini adalah ruas  jalan raya 

Mayjend Sungkon, kota Surabaya. 

2. Data primer berupa hasil pengamatan langsung serta hasil pengukuran 

yang terdiri dari panjang, lebar, luasan dan kedalaman dari tiap jenis 

kerusakan 

3. penelitian dilakukan hanya pada perkerasan kaku ( rigid pavement ). 

4. Jenis kerusakan yang dikaji hanya pada lapisan permukaan ( surface 

course ). 

5. Penelitian menggunakan metode pavement condition index ( PCI ) . 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Sebagai bahan pertimbangan dabi DPU Bina Marga dan Dinas 

Perhubungan atau instansi terkait sehingga mampu memberikan 

pelayanan yang maksimal dalam meningkatkan sarana trasportasi di kota 

Surabaya. 

2. Untuk mengetahui nilai kerusakan jalan perkerasan kaku di ruas jalan 

yang ditinjau pada penelitian ini yaitu ruas jalan raya Mayjend Sungkon. 

3. Dapat sebagai wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat kota Surabaya 

dan serta sebagai bahan referensi baru kepada mahasiswa teknik sipil dan 
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peneliti, serta akademisi dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang 

nilai kerusakan jalan pada perkerasan kaku. 

 ` 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan Tugas Akhir ini dilakukan dengan 

cara menggelompokan materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

manfaat penelitian, dan sistematik penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku atau 

refrensi, yang berupa pengertian dan definisi. Bab ini juga 

menjelaskan konsep dasar sistem, konsep dasar informasi dan 

definisi lainnya yang berkaitan dengan sistem yang dibahas. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang langka sistematik yang ditempuh untuk 

mencari tujuan dari topik pembahasan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini dilakukan analisa data yang diperoleh untuk 

mengetahui tingkat nilai kerusakan jalan pada perkerasan kaku yang 

ada di kota Surabaya. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan hasil dari pembahasan penelitian, dan saran 

yang diharapkan berguna bagi peneliti dan penelitian selanjutnya. 
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“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN” 

 


