
1 Universitas Internasional Batam 

1. BAB I

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanjung Balai Karimun adalah kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan 

Riau. Letak geografis Tanjung Balai Karimun sangat strategis baik dari jalur laut 

maupun jalur udara karena berdekatan dengan Malaysia dan Singapura. Sampai 

dengan saat ini Pemkab Karimun sedang giat mengembangkan pembangunan 

daerah dan pembangunan jalan-jalan besar untuk meningkatkan daya tarik agar 

invesstor luar tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Karimun. Salah satu 

pembangunan jalan terbesar di Kabupaten Karimun yaitu jalan poros yang terletak 

di kecamatan tebing. 

Jalan Poros merupakan salah satu jalan kebanggaan masyarakat Tanjung 

Balai Karimun sebelum adanya jalan lingkar ditepi laut. Jalan poros sangat sering 

digunakan masyarakat Tanjung Balai Karimun sebagai akses menuju ke pusat 

perkantoran yaitu Kantor Pemerintahan Bupati Karimun. Jalan poros juga 

merupakan akses menuju Masjid Raya, Gedung Olahraga, Pantai, Air Terjun dan 

Tempat Wisata lainnya. Kerusakan yang terjadi pada setiap daerah khususnya 

kota berkembang terdapat bermacam-macam tipe kerusakan jalan seperti lubang, 

genangan air, retak, tambalan dan amblas dapa terjadi dikarenakan meningkatnya 

jumlah lalu lintas pada ruas jalan. Sehingga menurunnya kemampuan perkerasan 

jalan untuk menahan beban diatasnya. 

Pemeliharaan, pemantauan secara rutin dan berkala dapat menghindari 

terjadinya kerusakan pada jalan. Pemilihan bentuk penanganan kerusakan jalan
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 dapat dilaksanakan dengan penilaian kepada kondisi permukaan secara 

visual dengan memakai metode yang telah digunakan sebelumnya yaitu Metode 

PCI (Pavement Condition Index) yang merupakan sistem untuk penilaian kondisi 

pada perkerasan jalan yang berdasarkan jenis kerusakan, tingkat kerusakan dan 

luas kerusakan perkerasan yang terjadi. (Annisah, 2016) 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah disimpulkan dan dijelaskan pada latar belakang 

analisis ini maka  dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menganalisis bagaimana jenis kondisi lapisan perkerasan jalan Poros 

Tanjung Balai Karimun. 

2. Menganalisis macam-macam kerusakan apa saja yang terdapat di 

perkerasan jalan lentur jalan poros Tanjung Balai Karimun? 

3. Menganalisis kondisi struktur perkerasan sepanjang ruas jalan Poros 

Tanjung Balai Karimun. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengenai analisis yang dilakukan ini memiliki beberapa tujuan antara lain: 

1. Membahas macam-macam kerusakan perkerasan apa saja yang ada pada 

ruas jalan Poros Tanjung Balai Karimun. 

2. Mengenal dan mengetahui macam-macam kerusakan apa saja yang terjadi 

pada permukaan perkerasan lentur. 

3. Dengan menggunakan Metode PCI atau Pavement Condition Index, Untuk 

mengetahui berapa besar nilai indeks permukaan struktur jalan poros 

tanjung balai karmiun. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari analisis yang telah dilakukan antara lain: 

1. Dapat memberi manfaat kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui 

macam-macam kerusakan yang ada pada perkerasan lentur (flexible 

pavement). 

2. Memberikan pengetahuan, pemahaman dan refrensi tentang analisis 

dalam mengidentifikasi kerusakan-kerusakan yang ada pada flexible 

pavement atau perkerasan lentur dengan memakai metode yang sudah 

dilakukan terdahulu yaitu metode Pavement Condition Index (PCI). 

3. Memberikan pengetahuan lebih tentang perkerasan kontruksi jalan, 

khususnya mengenai kerusakan struktur perkerasan. 

4. Menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dan masukan 

untuk perencana dala mengambil kebijakan untuk memperbaiki jalan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Menghindari melebarnya pembahasan serta keterbatasan waktu dan 

kemampuan penulis dalam penelitian diberikan beberapa batasan antara lain: 

1. Pada analisis ini dipilih lokasi jalan Jendral Sudirman atau yang dikenal 

Jalan Poros,  Tanjung Balai Karimun dengan panjang keseluruhan 7,2 Km. 

Pada analisis diambil sample 1 Km, dibagi menjadi 10 segmen dengan 

jarak 100 m/segmen. Titik awal mula survei dari Sta 0+000 sampai dengan 

Sta 1+000 pertimbangan bahwa pada segmen tersebut jalan mengalami 

tingkat kerusakan paling tinggi. 
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2. Berdasarkan hasil survei dan pengamatan secara langsung dilapangan pada 

bulan Maret 2019, analisis dengan menggunakan Metode Pavement 

Condition Index (PCI) dimana dalam metode ini bertujuan untuk mencari 

dan menilai kondisi perkerasan struktur jalan berdasarkan jenis, tingkat 

serta luas kerusakan pada perkerasan. 
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