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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 (rutting), retak-retak dan pelepasan 

butiran (ravelling) serta gerusan tepi yang menyebabkan kinerja jalan 

menjadi menurun. 

Ruas Jalan CABAK-NGLOBO kab.Blora merupakan jalur jalan yang 

cukup ramai lalu lintasnya. Ruas ini merupakan urat nadi jalur kendraan 

umum dan Angkutan alat berat milik pertamina, dimana jalan tersebut 

menjadi lintasan arah lokasi pengeboran sumur tua. (PT. PERTAMINA 

REGION JAWA FIELD CEPU DISTRIK II NGLOBO). Dan merupakan 

salah satu jalur jalan yang menjadi pusat perhatian masyarakat kecamatan 

Jiken, dan khususnya masyarakat Kabupaten Blora pada umumnya. Jadi, 

perlunya dilakukan evaluasi karena di ruas jalan ini sering terjadi 

kerusakan pada jalan setiap kali dilakukan perbaikan jalan. 

Pavement Condition Index merupakan sistem pe-rating-an terhadap 

prediksi kondisi pavement secara objektif dan prosedural. PCI ini 

dikembangkan oleh U.S.Army Corps of Engineers.  PCI berisi tentang 

indeks penomoran, mulai range 0 untuk kondisi perkerasan jalan yang 

gagal sampai 100 untuk kondisi pavement yang sempurna. Perhitungan 

PCI ini berdasarkan hasil dari survei kondisi lapangan yang dilakukan 

secara visual. Hal yang perlu disurvei, yaitu tipe kerusakan, tingkat 

kerusakan dan kuantitas yang diidentifikasi (Shahin, 1994).  
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Sistem penilaian ini juga membantu mahasiswa ataupun perencana 

menghemat pengeluaran dana dan mempermudah perencana dalam 

menentukan tindakan pemeliharaan atau perbaikan yang sesuai dengan 

kondisi pavement. Jadi, melalui PCI, kualitas dan kuantitas perkerasan 

jalan dapat ditingkatkan dengan biaya yang lebih hemat. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam evaluasi ini,sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan Cabak-Nglobo 

kab. Blora?  

2. Bagaimana tingkat kerusakan yang terjadi pada ruas jalan Cabak-

Nglobo Kab.Blora? 

3. Berapakah nilai pavement condition index (PCI) perkerasan pada 

ruas jalan Cabak-Nglobo kab. Blora? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Prasarana jalan yang terbebani oleh lalu lintas yang semakin tinggi dan 

berulang-ulang akan menyebabkan terjadi penurunan kualitas struktural 

dan kualitas fungsional. Penurunan kualitas jalan akan menyebabkan 

penurunan kualitas pelayanan jalan tersebut.  

Dalam melaksanakan tugas akhir ini batasan masalah yang akan 

dibahas antara lain : 

- Lokasi penelitian pada ruas jalan CABAK-NGLOBO pada Sta 

0±000 - 2±000 karena kerusakan yang terjadi pada ruas tersebut 

sudah mewakili keseluruhan  dari ruas CABAK-NGLOBO yang 

menurut Dinas Pekerjaan Umum panjangnya 5km  

- Penilaian kondisi Perkerasan Jalan dengan metode PCI 

- Data LHR diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian adalah : 

1. Mengetahui jenis kerusakan yang terjadi pada permukaan perkerasan 

pada ruas jalan Cabak-Nglobo Kab.Blora 

2. Mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi pada permukaan 

perkerasan ruas jalan Cabak-Nglobo Kab.Blora 

3. Melakukan penghitungan dan mengetahui nilai kondisi kerusakan 

jalan dengan metode Pavement Condition Index 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

mengambil keputusan yang memiliki kewenangan operasi dan maintenance 

ruas jalan yang diteliti dalam menentukan prioritas penanganan dan 

perbaikan. 

Dari sisi akademis hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah 

referensi teoritis untuk menerapkan metode Pavement Conditional Index 

yang akan elengkapi penelitian lain yang lebih dahulu dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


