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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jalan adalah aset yang harus dikelola dan difungsikan secara optimal. 

Menurunnya tingkat pelayanan jalan ditandai dengan adanya kerusakan pada 

lapisan perkerasan jalan, kerusakan yang terjadi juga bervariasi pada setiap segmen 

di sepanjang ruas jalan dan apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka 

akan dapat memperburuk kondisi lapisan perkerasan sehingga dapat mempengaruhi 

keamanan, kenyamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. 

Pemeliharaan rutin adalah penanganan jalan yang hanya diberikan terhadap 

lapis permukaan yang sifatnya untuk dapat meningkatkan kualitas berkendara, 

tanpa meningkatkan kekuatan struktural, dan dilakukan sepanjang tahun. 

Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan jalan yang dilakukan pada waktu – 

waktu tertentu (tidak menerus sepanjang tahun) dan sifatnya meningkatkan 

kemampuan struktural.  

Seiring dengan kebutuhan akan efisiensi, perlu dikembangkannya teknik 

pembuatan suatu model estimasi biaya yang sederhana untuk menganalisis 

besarnya pembiayaan pemeliharaan jalan. Hal yang penting dalam model estimasi 

biaya pada tahap awal perencanaan proyek adalah harus cepat, mudah dalam 

penggunaannya, akurat dan menghasilkan estimasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu: 

1. Bagamana model dari besaran pembiayaan pemeliharaan rutin ? 

2. Apa pengaruh luas jalan dan LHR jalan terhadap besar anggaran 

pemeliharaan rutin jalan ?. 

3. Apa perbedaan anggaran pemeliharaan rutin dari perhitungan pengaruh 

inflasi dibandingkan hasil model estimasi ?. 

 

C. Tujuan Peneiltian  

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Menganalisis model dari besaran pembiayaan pemeliharaan rutin ? 

2. Menganalsis pengaruh luas jalan dan LHR jalan terhadap besar anggaran 

pemeliharaan rutin jalan ?. 

3. Menganalisi perbedaan anggaran pemeliharaan rutin dari perhitungan 

pengaruh inflasi dibandingkan hasil model estimasi ?. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam Skripsi ini sistematika penulisan disusun dalam 5 (Lima) Bab yang 

secara berurutan menerangkan hal-hal sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, maksud dan tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika 

penulisan.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan uraian dari beberapa teori yang diambil dari 

berbagai literatur yang relevan dengan tema pembahasan dalam Skripsi 

ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teoritis dalam 

menganalisa permasalahan.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam  bab ini membahas tentang metode penelitian yang dilakukan 

yang memuat rancangan penelitian, pengambilan data, analisis data dan 

definsi operasional penelitian. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian 

sehingga dapat menafsirkan pembiayaan pemeliharaan rutin ruas jalan 

Kolektor Primer 2 di kota Palu. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan sarandari peneletian. 

 

 

 

 

 

 

 


