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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang   

 
Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Propinsi 

Jawa Tengah yang terletak di bagian selatan barat wilayah Jawa Tengah. Kabupaten 

Banyumas dengan Kota Purwokerto sebagai ibukotanya, mempunyai letak yang sangat 

strategis karena merupakan wilayah transit dalam perjalanan dari arah Provinsi Jawa Barat 

ke arah timur Jawa Tengah sampai ke Provinsi Jawa Timur dan sebaliknya. Selain itu 

Purwokerto merupakan kota perdagangan/jasa dan pada saat ini juga telah berkembang 

menjadi kota Pendidikan dimana terdapat 15 Perguruan Tinggi baik negeri maupun 

swasta. 

Wilayah Kabupaten Banyumas bagian utara terdiri dari daerah pegunungan 

(lereng Gunung Slamet) dengan panorama indah yang merupakan salah satu pusat rekreasi 

dan wisata dengan pusatnya di Baturraden. Sedangkan dibagian selatan merupakan 

dataran rendah dengan pusatnya di Sungai Serayu yang juga mempunyai potensi wisata 

mengagumkan yang sampai sekarang belum bisa dikembangkan. Saat ini Sungai Serayu 

hanya dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan yang merupakan bagian dan sistem 

penyangga stok pangan nasional, namun dalam jangka waktu ke depan akan 

dikembangkan menjadi Kawasan Wisata Serayu River Voyage. 

Dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas pasal 14 juga disebutkan, bahwa ruas jalan 

Pegalongan-Gunung Tugel perlu ditingkatkan. Jalan Gunung Tugel sendiri sepanjang 4,9 

km dengan lebar 8-10 m, termasuk dalam jalan Provinsi dengan kelas jalan IIIA. 

Pada awal bulan Februari 2015 ruas jalan ambles dan hanya menyisakan sedikit 

jalan yang bisa dilewati motor ataupun 1 mobil dan secara bergantian. Kejadian tersebut 

bisa jadi akibat perencanaan pembangunan yang tidak matang, mengingat jalan tersebut 

kali pertama di bangun tahun 2013 lalu dan dilanjutkan 2014. Hal ini dibenarkan Kepala 

Seksi Pengembangan Jalan dan Jembatan SDABM Banyumas. Perencanaan yang kurang 

matang berakibat kegagalan struktur dengan konsekuensi kerugian materiil yang cukup 
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banyak. Pada awalnya kerusakan yang terjadi di jalan Gunung Tugel berupa cracking 

(retak), depression (ambles) sedikit. Hingga pada awal Februari bermula dari hujan yang 

cukup deras. amblas. Peristiwa amblasnya jalan Gunung Tugel lalu menyita banyak 

perhatian. Hal ini dicurigai karena sifat expansif pada lapisan dasar tanah. Di lokasi ini 

sudah beberapa kali dilakukan pemeliharaan hingga pembuatan talud untuk menahan 

pergeseran permukaan tanah tetapi masih saja terjadi kegagalan struktur jalan hingga 

menyebabkan amblasnya jalan Gunung Tugel. Kerusakan ini bisa disebabkan oleh banyak 

faktor. Salah satu diantaranya adalah karakteristik yang dimiliki oleh tanah dasar tersebut. 

Hal tersebut diatas mendorong penulis untuk meneliti karakteristik tanah dasar (subgrade) 

ruas Jalan Gunung Tugel yang berada pada lokasi amblesan. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 

Dari uraian latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1.    Bagaimana Klasifikasi Tanah pada ruas Jalan Gunung Tugel – Kabupaten 

Banyumas ? 

2.    Bagaimana karakteristik tanah dasar (subgrade) jalan pada ruas Jalan Gunung 

Tugel ? 

 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini memerlukan batasan guna 

mendapatkan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Batasan tersebut adalah : 

1.   Parameter tanah pada penelitian ini dibatasi pada Potensi Pengembangan 

(Sweeling Potential) dan Tingkat Keaktifan (Activity) 

2.   Data penyelidikan tanah adalah data sekunder dari Dinas Sumber Daya Air dan 

Bina Marga Kabupaten Purwokerto dan data lainnya dari hasil studi pustaka yang 

berkaitan dengan lokasi studi kasus dan daerah sekitarnya. 

3.   Tidak melakukan peninjauan terhadap penanganan perbaikan tanah pada 

subgrade jalan. 

Analisis Karakteristik Tanah Dasar..., Rima Ekawati, Fakultas Teknik UMP, 2016



3 

 

4.    Tidak melakukan peninjauan terhadap desain perkerasan jalan pada ruas jalan 

tersebut. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1.     Identifikasi Klasifikasi dan Karakteristik Tanah Dasar (subgrade) jalan pada ruas 

jalan Gunung Tugel  

2.     Mencari Potensi Pengembangan (Sweeling Potential) dan Tingkat Keaktifan 

(Activity) Pada ruas Jalan Gunung Tugel koordinat Latitude -7.468103, Longitude 

109.237824  (pada segmen jalan yang amblas) 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan konstribusi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai salah 

satu acuan untuk menentukan alternatif desain perbaikan perkerasan jalan yang 

tepat. 

2. Memberikan konstribusi peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang 

 analisa karakteristik tanah dasar (subgrade) jalan. 

 

1.6.  Keaslian Penelitian 

Dari beberapa penelitian dapat ditunjukan keaslian penelitian ini yaitu pada 

penelitian yang dilakukan oleh: Surat,(2011) meneliti tentang Analisis Struktur Perkerasan 

Jalan Di Atas Tanah Ekspansif (Studi Kasus: Ruas Jalan Purwodadi - Blora) yang 

digunakan indentifikasi tanah dasar guna melakukan pemilihan alternatif desain perbaikan 

perkerasan dari beberapa jenis perkerasan jalan yang ditinjau dengan karakteristik tanah 

dasarnya. 

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu lokasi studi kasus berbeda yaitu di ruas Jalan Gunung Tugel - 

Kabupaten Banyumas pada segmen jalan yang amblas dan pada batasan masalah tidak 

melakukan peninjauan terhadap desain perkerasan jalan pada ruas jalan tersebut. 
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