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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kerusakan pada jalan 

Seringkali kita masih menemui kerusakan pada jalan. Baik itu 

kerusakan jalan di sekitar kita, jalan gang dan kampung hinga jalan raya 

yang masih sering dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dengan 

seringnya jalan yang rusak dilewati oleh kendaraan dengan beban yang 

ringan maupun berat, hal ini seringkali memperparah kerusakan pada jalan. 

Faktor cuaca juga menjadi salah satu faktor jalanan yang rusak menjadi 

semakin parah.  

Kondisi tersebut jelasnya sangat mengganggu dalam aktifitas 

masyarakat. Kondisi jalan yang rusak juga dapat menimbulkan banyak 

kerugian yang dapat dirasakan baik dalam segi perekonomian dan 

keamanan bagi masyarakat. Beberapa kerugian dalam segi perekonomian 

yang dapat dirasakan yaitu dengan adanya jalan yang rusak biaya 

operasional bagi masyarakat yang bekerja dalam bidang transportasi akan 

semakin bertambah karena kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh 

jalan berlubang dan jalan yang bergelombang. Sedangkan kerugian dalam 

segi keamanan yang dapat dirasakan adalah seringnya terjadi kecelakaan 

yang diakibatkan oleh genangan air pada jalan, jalan yang berlubang, dan 

jalan rusak yang menimbulkan pasir. 

Perilaku dan pengetahuan pengguna jalan juga sangat berpengaruh 

terhadap kerusakan pada jalan. Kesalahan dalam perencanaan dan 

kurangnya perawatan pada jalan juga memiliki andil dalam rusaknya 

kondisi jalan. Jalan memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan beban 

muatan sumbu yang berbeda. Pengelompokkan jalan [6] menurut muatan 

sumbu yang disebut juga kelas jalan, terdiri dari:  

1. Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan

bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi

2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter,
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dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton, 

yang saat ini masih belum digunakan di Indonesia, namun sudah 

mulai dikembangkan diberbagai negara maju seperti di Prancis telah 

mencapai muatan sumbu terberat sebesar 13 ton; 

2. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan 

bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 

2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, 

dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton, jalan kelas ini 

merupakan jalan yang sesuai untuk angkutan peti kemas; 

3. Jalan Kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui 

kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak 

melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 

milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton; 

4. Jalan Kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan 

bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 

2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, 

dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton; 

5. Jalan Kelas III C, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat 

dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar 

tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 

9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. 

 

Berdasarkan aturan yang tertera diatas. Pembangunan jalan 

memiliki kriteria dan persyaratan masing – masing. Setiap tipe jalan 

memiliki batasan atas kendaraan apa saja yang boleh dan tidak boleh 

melewatinya. Akan tetapi, Sering kali pengguna jalan tidak memperhatikan 

kriteria yang telah ditentukan. Misalnya, Jalan kelas III yang memiliki 

batasan berat kendaraan dibawah 8 ton namun sering kali kendaraan besar 

dengan berat melebihi kapasitas melewatinya. tentunya jalan akan rusak. 

Menurut Manual Pemeliharaan jalan No: 03/MN/B/1983 yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan jalan 

diklasifikasikan atas : retak (cracking), distorsi, cacat permukaan 
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(disintegration), pengausan (polish aggregate), kegemukan (bleeding atau 

flushing), penurunan bekas galian/penanaman utilitas. 

 

2.2 Tingkat Kecelakaan Lalulintas 

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi yang cukup 

besar. Dengan tingginya tingkat populasi maka semakin tinggi pula laju 

tingkat perekonomian. Peranan sarana transportasi sangatlah berpengaruh 

dalam pergerakan perekonomian masyarakat. Hal tersebut merupakan salah 

satu alasan tingginya jumlah alat transportasi yang ada di Indonesia. 

 

Tabel 2.1 Data perkembangan kendaraan bermotor [7] 

 
Berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.1. Dapat dilihat bahwa 

terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat signifikan 

setiap tahunnya. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor kondisi 
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jalan juga menjadi sangat rawan dan semakin cepat rusak dikarenakan oleh 

faktor – faktor tertentu seperti daya tahan jalan dan kurangnya perawatan 

yang diberikan.  

Selain faktor manusia, kondisi jalan juga sangat berpengaruh dalam 

terjadinya kecelakaan. Tercatat 5.290 dari 95.000 kecelakaan dikarenakan 

oleh faktor infrastruktur [8].  

 

Tabel 2.2 Data statistik kecelakaan yang terjadi karena faktor 

infrastruktur.[8] 

 
 

Seperti yang dapat kita lihat pada tabel 2.2 Sekitar 18% kecelakaan 

yang terjadi karena buruknya kondisi infrastruktur adalah kondisi jalan 
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berlubang. Hal tersebut menunjukkan betapa bahayanya jalan berlubang 

bagi para pengguna jalan. 

 

2.3 Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah sistem mikroprosesor lengkap yang 

terkandung di dalam sebuah chip. Mikrokontroler berbeda dari 

mikroprosesor serba guna yang digunakan dalam sebuah PC, karena di 

dalam sebuah mikrokontroler umumnya juga telah berisi komponen 

pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memori dan antarmuka 

I/O, sedangkan di dalam mikroprosesor umumnya hanya berisi CPU saja. 

Pada tahun 1976 intel berhasil menciptakan mikrokontroler yang paling 

banyak diterima di dunia. yaitu mikrokontroler 8-bit seri Intel 8748.[9] 

Saat ini Mikrokontroler telah berkembang pesat. Mikrokontroler 

yang awalnya hanya berbasis 8-bit kini telah berkembang menjadi 16-bit 

dan bahkan 32-bit. Dengan clock speed mulai dari kHz hingga mHz. 

Berdasarkan jenis arsitektur yang digunakannya, mikrokontroler terbagi 

atas CISC (Complex Instruction Set Computing) dan RISC (Reduced 

Instruction Set Computingi). 

 

2.3.1 Mikrokontroler CISC 

Complex instruction-set computing atau Complex 

Instruction-Set Computer (CISC; "Kumpulan instruksi komputasi 

kompleks") adalah sebuah arsitektur dari set instruksi komputer 

dimana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat 

rendah, seperti pengambilan dari memori, operasi aritmetika, dan 

penyimpanan ke dalam memory, semuanya sekaligus hanya di 

dalam sebuah instruksi. Karakteristik CISC dapat dikatakan 

bertolak-belakang dengan RISC [10]. 

 

2.3.2 Mikrokontroler RISC 
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Mikrokontroler RISC (Reduced Instruction Set Computingi), 

merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi 

modern dengan instruksi – instruksi  dan jenis eksekusi yang paling 

sederhana. Arsitektur ini digunakan pada komputer dengan kinerja 

tinggi, seperti komputer vektor [11]. 

 

2.4 Sensor 

Sensor merupakan sebuah alat yang memiliki fungsi untuk 

mendeteksi atau merasakan keadaan sekitar kita dan merubahnya menjadi 

satuan digital.  Sensor adalah sebuah peralatan yang berfungsi sebagai 

deteksi akan gejala – gejala atau sinyal – sinyal  yang berasal dari perubahan 

sebuah energi. Seperti halnya energi listrik, fisika, kimi, biologi dan lain 

sebagainya [1]. Seperti halnya mata sebagai sensor penglihatan, telinga 

sensor pendengaran dan lain sebagainya.  

Seringkali kita melihat alaram mobil berbunyi saat suatu benda atau 

obyek membentur mobil. Hal itu terjadi dikarenakan adanya sensor yang 

terpasang pada mobil. Tidak hanya dalam dunia otomotif, saat ini 

pemanfaatan sensor telah berkembang pesat dan dapat di implementasikan 

pada segala hal. Seperti contohnya system pembuka pintu otomatis yang 

memanfaatkan sensor infra merah, sensor suhu ataupun sensor tekanan. Dan 

masih banyak lainya 

Saat ini terdapat banyak sekali jenis sensor yang ada. Hal itu 

menimbulkan peluang untuk para developer untuk mengembangkan alat – 

alat baru yang dapat memanfaatkan adanya sensor, dengan harapan akan 

dapat membantu dan mempermudah dalam kehidupan.  

 

1. Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik merupakan sensor yang bekerja 

berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini 

menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya 

kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya. 

Perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan 
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ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut adalah berbanding 

lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkannya. Jenis 

objek yang dapat diindera di antaranya adalah: objek padat, cair, 

butiran maupun tekstil.  

Sensor ultrasonik membutuhkan transmitter dan reciver 

untuk bekerja. Dimana transmitter berfungsi untuk mengirimkan 

gelombang suara yang kemudian akan dipantulkan kembali oleh 

obyek menuju reciver. 

 
Gambar 2.1 Mekanisme sensor ultrasonik [12] 

 

Berdasarkan gambar mekanisme sensor ultrasonik diatas. 

Kita dapat mengukur jarak obyek berdasarkan kecepatan gelombang 

ultrasonik dan lama waktu yang dibutuhkan gelombang ultrasonik 

kembali menuju reciver. 

Gelombang ultrasonik yang dimanfaatkan berada pada 

frekuensi diatas 20kHz. Namun pada umumnya sensor ultrasonik 

menggunakan frekuensi sekitar 40kHz dan bergerak dengan 

kecepatan sekitar 340m/detik melalui udara. Dengan demikian dapat 

kita peroleh jarak sebuah benda dengan perhitungan rumus sebagai 

berikut. 

 

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 =
𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗𝑘𝑘 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑗𝑗𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑥𝑥 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑤𝑤 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑔𝑔𝑘𝑘𝑤𝑤ℎ  

2  
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Persamaan 2.1 Rumus Jarak 

 

Dengan demikian kita dapat mengetahui jarak sebuah obyek 

atau benda dengan sangat cepat. Namun ada beberapa faktor tertentu 

yang juga sangat berpengaruh dalam proses pengukuran seperti 

faktor suhu, sudut dan material obyek. Faktor suhu berpengaruh 

terhadap pembacaan jarak benda oleh karena itu sensor dapat 

dikalibrasi untuk menyesuaikan faktor suhu demi mendapatkan 

jarak yang akurat. Dalam faktor sudut haruslah dipastikan agar sudut 

sensor tidak melebihi batas rentang tertentu. Sedangkan dalam 

faktor bahan, beberapa bahan material bersifat menyerap signal 

sehingga pantulan yang dihasilkan akan sangat berkurang yang 

seringkali menyebabkan error atau data tidak terbaca. 

 




