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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Prasarana jalan sebagai salah satu prasarana subsektor perhubungan pada hakekatnya 

merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan 

kesatuan serta persatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila, sesuai 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Prasarana jalan juga mempunyai peranan penting 

terutama dalam mendukung pembangunan dan pemantapan pertahanan keamanan nasional 

serta pengembangan sosial budaya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan yang 

berkelanjutan.  

Prasarana jalan berperan penting mendukung produksi dengan mendistribusikan 

sarana produksi pertanian, industri, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata menuju daerah-

daerah pemasarannya yang secara keseluruhan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adanya 

prasarana jalan dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan daya jangkauan masyarakat, 

dan mengurangi perbedaan harga barang di tempat produksi terhadap harga konsumen akhir 

serta membuat produksi lebih kompetitif. Selain itu jalan juga mendukung pengembangan 

pembentukan struktur wilayah, baik struktur perkotaan dan perdesaan agar tercapai 

pembangunan antar wilayah yang semakin maju dan seimbang.  

Sejauh ini sudah banyak usaha pemerintah pusat melakukan langkah-langkah 

kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas penanganan jaringan jalan. Berbagai tim 

koordinasi yang diarahkan untuk memfasilitasi percepatan penanganan telah dibentuk di 

tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sumber pendanaan yang berasal dari luar negeri dan 

dalam negeri telah banyak diarahkan bagi kegiatan manajemen maupun konstruksi jaringan 

jalan. Namun kondisi jaringan jalan masih tetap memprihatinkan karena besarnya kerusakan 

jaringan jalan. Data yang tercatat menunjukkan bahwa kondisi jalan dalam keadaan rusak 

pada jaringan jalan nasional sebesar 4%, jalan provinsi sebesar 11%, dan jalan kabupaten 

sebesar 63% (Puslitbang Prasarana Jalan, 2004). Salah satu penyebab terjadinya kondisi 

tersebut adalah kurangnya alokasi pembiayaan dibandingkan rencana kebutuhan biaya 

penanganannya. 
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Dengan diberlakukannya otonomi daerah berdasar Undang-Undang No. 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah kabupaten mempunyai peran yang lebih 

besar untuk memajukan daerahnya, terutama dalam pembangunan di bidang infrastruktur. 

Salah satu kebijakan pembangunan infrastruktur di bidang jalan adalah pengembangan 

prasarana jalan di daerah perdesaan untuk mendukung pembangunan ekonomi sebagai upaya 

penanggulangan kemiskinan. Implementasi dari penanganan prasarana jalan, yaitu untuk 

meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya Undang-

Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, dimana wewenang penyelenggaraan jalan dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten. Kendala yang masih dihadapi dalam penanganan jaringan jalan 

terutama di daerah perdesaan adalah keterbatasan dana.  

Untuk menghasilkan suatu kegiatan yang baik dibutuhkan prosedur teknis meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahapan perencanaan seringkali tidak disiapkan 

secara baik. Sebagai contoh tahapan perencanaan yang seharusnya sudah disiapkan di tahun 

sebelumnya, kenyataannya baru dilakukan pada tahun bersamaan, sehingga perencanaan 

menjadi kurang cermat. Berdasarkan kenyataan tersebut maka diperlukan suatu sistem yang 

baik untuk melakukan program kegiatan penanganan kerusakan jalan yang dimulai dengan 

menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam melaksanakan program 

kegiatan tersebut. Sebenarnya ketentuan mengenai suatu sistem program kegiatan sudah ada 

aturannya, tetapi pada kenyataannya hal tersebut sering diabaikan. Oleh karena itu penulis 

merasa perlu mengangkat permasalahan skala prioritas penanganan kerusakan jalan di 

Kabupaten Kudus sebagai usulan penelitian untuk tesis.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana menentukan skala prioritas wilayah yang memerlukan penanganan 

kerusakan jaringan jalannya. Secara lebih mendetail perumusan masalah pada penelitian ini 

ialah : 

1) Bagaimana cara menentukan urutan penanganan permasalahan kerusakan jalan yang 

selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus? 

2) Bagaimana kajian penanganan kerusakan jalan di Kabupaten Kudus dengan Program 

Analitycal Hierarchy Process (AHP)? 

3) Bagaimana menentukan strategi terhadap pananganan kerusakan jalan di Kabupaten 

Kudus.   
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1.3 Batasan Masalah 

Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini masih sangat luas sehingga 

diperlukan batasan masalah untuk membatasi masalah ini sebagai berikut : 

1) Kajian pada penelitian ini dibatasi hanya pada kegiatan pananganan kerusakan jalan di 

Kabupaten Kudus.  

2) Substansi analisis untuk menentukan skala prioritas wilayah yang memerlukan 

penanganan pada jaringan jalannya hanya menggunakan metode Analitycal Hierarchy 

Process (AHP). 

3) Penanganan dalam penelitian ini adalah kegiatan pemeliharaan kerusakan jalan.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah mengkaji penentuan skala prioritas wilayah yang 

memerlukan penanganan jaringan jalannya dalam program pembangunan jalan lingkungan 

perdesaan sehingga didiapatkan skala prioritas yang bersifat objektif dan terukur dengan 

mengutamakan faktor teknis. Penentuan prioritas ini didapatkan dengan mengidentifikasi 

bobot dari suatu kriteria dan menghitung bobot tersebut pada suatu matriks banding 

berpasang. 

1) Melakukan kajian cara menyelesaikan permasalahan kerusakan jalan di Kabupaten 

Kudus 

2) Melakukan kajian skala prioritas penanganan kerusakan jalan di Kabupaten Kudus 

dengan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). 

3) Mengetahui strategi dalam penanganan kerusakan jalan di Kabupaten Kudus 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitiian terhadap penanganan kerusakan jalan adalah sebagai berikut: 

1) Tersusunnya prioritas wilayah yang memerlukan penanganan pada jaringan jalannya. 

2) Tersusunnya prosedur perencanaan penanganan kerusakan jalan.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang 

menguraikan sebagai berikut : 

1) BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang permasalahan dan rumusan masalah 

yang menyebabkan penelitian penanganan kerusakan jalan di Kabupaten Kudus ini 
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perlu dilaksanakan. 

2) BAB II KAJIAN PUSTAKA, menguraikan teori-teori, konsep atau pendapat para ahli 

yang dijadikan landasan teori dalam penelitian sehingga dari rumusan yang diuraikan 

dalam BAB I sebagian dapat terjawab walaupun masih bersifat kajian teoritis. 

3) BAB III METODOLOGI PENELITIAN, merupakan uraian metodologi yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini. 

4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini memuat karakteristik 

dan deskripsi data yang terkumpul, hasil penelitian, serta pembahasan yang bersifat 

terpadu. 

5) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil 

dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang 

dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


