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Abstrak — Jalan mempunyai peranan yang sangat vital dalam tercapainya pemerataan 
pembangunan, sehingga jalan harus dikelola secara optimal. Namun penanganan 
pemeliharaan jalan belum dapat dilakukan seperti yang diinginkan. Salah satu kendala 
adalah belum adanya database jalan yang terintegrasi di dalam Sistem Informasi Geografis 
(SIG). Penelitian ini dilakukan pada jalan kabupaten yang ada dibawah kewenangan 
UPTD PU Wil Parakan dengan jumlah ruas jalan 46 serta panjang 97,46 Km. Tujuan 
penelitian adalah membuat database jalan yang terintegrasi di dalam SIG serta melakukan 
teknik analisis terhadap SIG Jalan tersebut sehingga didapatkan urutan prioritas 
pemeliharaaan jaringan jalan kabupaten. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 
digunakan untuk mendapatkan nilai bobot dari kriteria-kriteria yang berpengaruh dalam 
penentuan prioritas pemeliharaan jalan, kemudian dengan menerapkan aplikasi program 
SIG melalui metode pengklasifikasian dan pembobotan total dari keseluruhan kriteria 
untuk masing –masing ruas jalan akan didapatkan urutan prioritas pemeliharaan jalan. 
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, bentuk penyusunan database jalan dapat dilakukan 
dengan diawali proses pembentukan basis data spasial kemudian dilakukan input data 
atribut, sehingga dihasilkan suatu database jalan yang memuat informasi tentang data 
atribut dan data grafis jalan. Kemudian analisis dengan menggunakan SIG dapat 
ditentukan urutan prioritas pemeliharaan jalan, dari 46 ruas jalan kabupaten dapat 
tersusun tingkatan prioritas dengan 3 rekomendasi yaitu mendesak sebanyak 14 ruas 
jalan, segera sebanyak 21 ruas jalan, dan ditunda sebanyak 11 ruas jalan. 
  
Kata kunci -  pemeliharaan jalan, SIG, AHP, jalan kabupaten 
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1. PENDAHULUAN
 

Sebagai prasarana distribusi barang maupun 
jasa, jalan merupakan urat nadi kehidupan 
yang menunjang aktifitas kehidupan 
masyarakat. Jalan mempunyai peranan yang 
sangat vital dalam tercapainya keseimbangan 
dan pemerataan pembangunan. Mengingat 
peran penting yang dimiliki tersebut jalan 
harus dikelola secara optimal. Namun pada 
kenyataannya penanganan pemeliharaan jalan 
belum dapat dilakukan seperti yang 
diinginkan. Hal ini disebabkan karena 
banyaknya kendala dalam pengelolaan jalan 
itu sendiri, salah satunya adalah belum adanya 
database jalan yang terintegrasi di dalam 
Sistem Informasi Geografis (SIG).  

Kabupaten Temanggung, adalah sebuah 
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 
Ibukotanya adalah Temanggung. Kabupaten 
ini berbatasan dengan Kabupaten Kendal di 
utara, Kabupaten Semarang di timur, 
Kabupaten Magelang di selatan, serta 
Kabupaten Wonosobo di barat. Panjang 
jaringan jalan di Kabupaten Temanggung pada 
tahun 2010 tercatat 634,81 km dengan 
kecenderungan yang mengalami  peningkatan 
tiap tahunnya. Berdasarkan kewenangan 
pengelolaannya, jaringan jalan terdiri dari 
jalan nasional dengan panjang 20,73 km, jalan 
provinsi dengan panjang 9,04  km dan jalan 
kabupaten sepanjang 605,04 km. Jika ditinjau 
dari kondisinya, sebagian besar jalan di 
Kabupaten Temanggung dalam kondisi baik 
dan sisanya dalam kondisi sedang, rusak 
ringan, dan rusak berat [1]. 

Parakan adalah sebuah kecamatan di 
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. 
Kecamatan ini terletak di lereng Gunung 
Sindoro-Sumbing dengan ketinggian rata-rata 
1.485 meter. Parakan sebagai wilayah 
administratif kecamatan dibagi dalam 16 desa 
yang berbatasan sebelah Utara dengan 

Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Jumo, dan 
Kecamatan Kedu, sebelah Barat dengan 
Kecamatan Kledung, Kecamatan Ngadirejo, 
dan Kecamatan Bansari, sebelah Selatan 
dengan Kecamatan Bulu, sebelah Timur 
dengan Kecamatan Kedu dan Kecamatan 
Bulu. Kota Kecamatan Parakan sendiri 
dilintasi jalur dari Wonosobo ke Yogyakarta 
atau Semarang dan Yogyakarta ke Jalur 
Pantura/ Jakarta [2]. 

Secara keseluruhan jaringan jalan kabupaten 
di Kabupaten Temanggung cenderung 
mengalami penurunan kondisi yang 
diindikasikan dengan terjadinya kerusakan 
pada jalan. Maka diperlukan penanganan 
untuk menjaga kondisi jalan agar sesuai 
dengan umur rencananya. Program 
pemeliharaan jalan terus dilakukan oleh 
pemerintah daerah. Dengan banyaknya 
kendala dan permasalahan seperti belum 
adanya database jalan yang integrated dengan 
peta guna mendukung pengambilan keputusan 
yang berkaitan dengan jalan, keterbatasan 
anggaran, usulan dari masyarakat yang terus 
masuk di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Temanggung, maka diperlukan perencanaan 
program pemeliharaan jalan secara bertahap 
dengan menentukan jenis penanganan dan 
urutan prioritas pemeliharaan. 

Melihat kendala dan permasalahan tersebut 
diatas sebagai salah satu solusi kebutuhan akan 
Sistem Informasi Geografis (SIG) Jalan tidak 
dapat ditawar lagi. Dengan adanya SIG Jalan 
tersebut dapat ditampilkan penggabungan 
antara unsur data teknis jalan serta unsur 
geografisnya, kemudian dengan menggunakan 
software SIG yang tersedia dapat dilakukan 
teknik analisis data untuk mendapatkan urutan 
prioritas pemeliharaan jalan kabupaten 
berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang 
digunakan. Sehingga kegiatan pemeliharaan 
jalan dapat dilakukan dengan efisien dan 



Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW),  
Surabaya, 11 Juli 2012, ISSN 2301-6752 
 

 
Manajemen dan Rekayasa Transportasi                                                                                                   B-107 
 

efektif sesuai kebutuhan, untuk menjaga 
kondisi jaringan jalan agar selalu berfungsi 
dengan baik. 

 
2. METODOLOGI 
 

Salah satu metode yang bisa dipakai untuk 
mengatasi permasalahan diatas adalah dengan 
membuat Sistem Informasi Geografis (SIG) 
Jalan. Metode yang dipakai adalah dengan 
cara melakukan serangkaian prosedur untuk 
mengintegrasikan data atribut (numerik, 
alfabetik, dan alfanumerik) dengan data grafis 
yang bereferensi geografik untuk selanjutnya 
dilakukan manipulasi serta analisis untuk 
mendukung pengambilan keputusan terkait 
penanganan jalan [5]. Pembuatan sistem 
informasi geografis pada penelitian ini 
dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan, 
yaitu : 

1. Tahap Persiapan 
2. Tahap Pengolahan data spasial 
3. Tahap Pengolahan data atribut 
4. Tahap teknik analisa data 

Tahap persiapan, pada tahap ini meliputi 
beberapa tahapan yaitu, pengumpulan data 
yang akan digunakan serta persiapan peralatan 
berupa perangkat keras dan perangkat lunak 
yang akan digunakan di dalam penelitian ini. 
Secara umum data yang dibutuhkan untuk 
penelitian ini adalah : 

1. Data peta rupa bumi 1 : 25. 000 Lembar 
1408-513 PARAKAN Edisi I-2001 
keluaran Bakosurtanal. 

2. Data peta tematik jalan kabupaten Uptd 
Wilayah Kecamatan Parakan keluaran 
DPU Kabupaten Temanggung. 

3. Data inventarisasi jalan kabupaten dari 
Instansi DPU Kabupaten Temanggung. 

4. Data jumlah desa, luasan, serta jumlah 
penduduk dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kabupaten Temanggung. 

5. Data lapangan. 

Sedangkan peralatan yang digunakan di 
dalam penelitian ini adalah : 

1. Perangkat keras berupa : Satu unit 
komputer, keyboard, Mouse,Unit 
Pencetakan dan Unit Penyimpanan. 

2. Perangkat lunak terdiri atas : 
 Perangkat lunak Microsoft 

Word 2000 
 Perangkat lunak Microsoft 

excel 2000 
 Perangkat lunak Arc View 3.3 

Tahap berikutnya adalah tahap pengolahan 
data spasial. Tahapan yang dilakukan adalah 
sebagai berikut : 

1. Pemasukan data spasial. 
 Langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah melakukan scanning peta-peta analog 
yang akan digunakan dalam penelitian ini, 
kemudian dilakukan pendigitasian peta hasil 
scanning untuk mengubah data raster menjadi 
data vektor. Proses digitasi disini dilakukan 
secara on screen dengan menggunakan 
software ArcView 3.3.  

2. Pengolahan data spasial. 
 Proses pengolahan data spasial 

dilakukan dengan menggunakan perangkat 
lunak ArcView 3.3. Semua file yang akan 
diolah harus berekstensi .shp agar dapat dibaca 
oleh ArcView 3.3. Pengolahan data spasial 
pada ArcView 3.3 dilakukan pada jendela view. 

Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tahap 
pengolahan data atribut. Tahapan yang 
dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pemasukan data atribut. 
 Pemasukan data atribut pada penelitian 

ini direncanakan akan menggunakan software 
ArcView 3.3. Pemasukan data atribut 
dilakukan langsung dengan mengetikkan data 
pada Arc View3.3. 

2. Pengolahan data atribut. 
 Pengolahan data atribut di dalam 

ArcView 3.3 dilakukan pada jendela tabel. 
Data atribut ini akan dijadikan sumber data 
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yang akan digabungkan dengan data spasial di 
dalam ArcView 3.3.  

Selanjutnya adalah tahap yang terakhir yaitu 
tahap teknik analisa data. Tahapan yang 
dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi kriteria 
Kriteria yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk menentukan tingkat 
prioritas pemeliharaan jalan kabupaten yang 
ada dibawah kewenangan UPTD PU Wilayah 
Kecamatan Parakan yakni, kondisi, 
aksesibilitas, mobilitas, dan hirarki jalan. 
Kriteria ini ditinjau pada masing-masing ruas 
jalan kabupaten yang ada dibawah 
kewenangan UPTD PU Wilayah Kecamatan 
Parakan tersebut. 

2. Pengklasifikasian dan pembobotan 
kriteria 

a) Kriteria Kondisi Jalan 
 Pembagian klasifikasi kriteria kondisi 

jalan untuk penentuan prioritas pemeliharaan 
jalan didasarkan pada penilaian kondisi 
fungsional jalan yaitu pada besar luasan 
kerusakan permukaan jalan, tidak sampai pada 
penilaian kondisi strukturnya. Atas dasar 
penilaian inilah yang akan digunakan secara 
cepat dalam tahap penentuan prioritas dan 
penetapan jenis penanganan pemeliharaan.  

Dalam penelitian ini kondisi jalan 
berdasarkan luas kerusakan permukaan jalan 
dibedakan menjadi 3 (tiga) klas yaitu: baik, 
sedang, dan parah. Ruas jalan dengan kondisi 
kerusakan permukaan jalan dengan besar 
kerusakan ˂  10% berada pada kelas baik, ruas 
jalan dengan besar kerusakan 10 - 30 % berada 
pada kelas sedang, dan ruas jalan pada kelas 
parah mempunyai besar kerusakan > 30 % [3]. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 
dan contoh peta klasifikasi kriteria kondisi 
kerusakan jalan dapat dilihat pada gambar 2. 

b) Kriteria Aksesibilitas 
 Pembagian klasifikasi aksesibilitas 

dimulai dengan mengetahui panjang masing-

masing ruas jalan dan luas wilayah ruas jalan 
tersebut berada.  

 Dalam penelitian ini tingkat aksesibilitas 
jalan dibedakan menjadi 3 (tiga) Kelas yaitu: 
tinggi, sedang, dan rendah. Ruas jalan dengan 
tingkat aksesibilitas jalan < 0,287 berada pada 
kelas rendah, ruas jalan dengan tingkat 
aksesibilitas jalan 0,287 <= Indeks <= 0,557 
berada pada kelas sedang, dan ruas jalan pada 
kelas tinggi mempunyai tingkat aksesibilitas > 
0,557. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel 2. 

c) Kriteria Mobilitas 
 Pembagian klasifikasi mobilitas 

dimulai dengan mengetahui panjang masing-
masing ruas jalan ,luas wilayah ruas jalan 
tersebut berada, serta jumlah penduduk yang 
ada di wilayah tersebut.  

 Dalam penelitian ini tingkat aksesibilitas 
jalan dibedakan menjadi 3 (tiga) Kelas yaitu: 
tinggi, sedang, dan rendah. Ruas jalan dengan 
tingkat mobilitas jalan < 0,123 berada pada 
kelas rendah, ruas jalan dengan tingkat 
mobilitas jalan 0,123 <= Indeks<= 0,367 
berada pada kelas sedang, dan ruas jalan pada 
kelas tinggi mempunyai tingkat mobilitas > 
0,367. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel 3. 

d) Kriteria Hirarki 
 Pembagian klasifikasi ruas jalan 

berdasarkan kriteria hirarki jalan dimulai 
dengan mengetahui urutan letak ruas jalan dari 
ruas jalan nasional atau jalan propinsi. 

 Dalam penelitian ini tingkat hirarki jalan 
dibedakan menjadi 3 (tiga) Kelas yaitu: tinggi, 
sedang, dan rendah. Ruas jalan yang 
merupakan cabang pertama dari jalan nasional/ 
provinsi berada pada kelas tinggi, ruas jalan 
yang merupakan cabang dari cabang pertama 
dari jalan nasional/ provinsi berada pada kelas 
sedang, dan ruas jalan yang merupakan cabang 
dari cabang kedua dan seterusnya dari jalan 
nasional/ provinsi berada pada kelas rendah. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
dibawah. 

3. Perhitungan faktor pembobotan  untuk 
semua kriteria 

 Tahap ini dilakukan untuk mencari bobot 
dari masing-masing kriteria dan dalam 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 
Gambar hirarki pemilihan kriteria yang paling 
berpengaruh dalam penentuan urutan prioritas 
pemeliharaan jalan dengan metode AHP dapat 
dilihat pada gambar 1. Hasil perhitungan dari 
pembobotan kriteria dapat dilihat dari tabel 5. 
Dengan mengetahui bobot masing-masing 
kriteria maka nilai ruas-ruas jalan dari masing-
masing kriteria tersebut juga akan dapat 
diketahui. 

4. Klasifikasi ruas-ruas jalan berdasarkan 
semua kriteria. 

Setelah data spasial kriteria-kriteria penentu 
urutan prioritas pemeliharaan jalan tersusun, 
selanjutnya dilakukan overlay. Data spasial 
hasil overlay kemudian dianalisa terhadap data 
atributnya yang tidak lain adalah data 
tabularnya. Pada data hasil overlay  Skor x 
Bobot kemudian dijumlahkan, sehingga 
masing-masing ruas jalan akan mempunyai 
nilai total.  

 
3. HASIL 
 

Hasil dari tahapan-tahapan diatas adalah:  
1. Database jalan yang terintegrasi di dalam 

Sistem Informasi Geografis (SIG).  
2. Klasifikasi penentuan urutan prioritas 

pemeliharaan jalan. Dari 46 ruas jalan 
kabupaten dapat tersusun tingkatan prioritas 
dengan 3 rekomendasi yaitu mendesak 
sebanyak 14 ruas jalan, segera sebanyak 21 
ruas jalan, dan ditunda sebanyak 11 ruas 
jalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel 6 dan gambar 3.  
 

4. PEMBAHASAN 
 

Pembuatan database jalan yang terintegrasi 
di dalam SIG yang dapat dilakukan dengan 
diawali proses pembentukan basis data spasial. 
Tahap-tahap pemrosesan data dilakukan mulai 
dari pengubahan data analog menjadi data 
digital kemudian dilakukan input data atribut, 
sehingga dari keseluruhan proses akan 
dihasilkan suatu database jalan yang memuat 
informasi tentang data atribut dan data grafis 
jalan yang bereferensi geografik. 

Analisis dengan menggunakan SIG untuk 
mengklasifikasi urutan prioritas pemeliharaan 
jalan dilakukan dengan melakukan 
penjumlahan total dari nilai semua kriteria dari 
masing-masing ruas jalan yang selanjutnya 
diklasifikasikan untuk menentukan klasifikasi 
rekomendasi yaitu urutan prioritas 
pemeliharaan jalan. Dalam penelitian ini 
klasifikasi ruas jalan dari semua kriteria yang 
digunakan dalam penentuan urutan prioritas 
pemeliharaan jalan dibedakan menjadi 3 (tiga) 
Klas yaitu: mendesak, segera, dan ditunda. 
Ruas jalan dengan nilai total ˂ 1,68  berada 
pada kelas ditunda, ruas jalan dengan nilai 
total 1,68 ≤ Nilai total ≤ 2,28  berada pada 
kelas segera, dan ruas jalan pada kelas 
mendesak mempunyai nilai total ˃  2,28. Dari 
46 ruas jalan kabupaten dapat tersusun 
tingkatan prioritas dengan 3 rekomendasi yaitu 
mendesak sebanyak 14 ruas jalan, segera 
sebanyak 21 ruas jalan, dan ditunda sebanyak 
11 ruas jalan. 

Menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process  (AHP) dapat diketahui bahwa 
kriteria-kriteria yang digunakan dalam 
penelitian ini untuk penentuan urutan prioritas 
pemeliharaan jalan kabupaten yang ada di 
bawah kewenangan UPTD PU Wilayah 
Parakan mempunyai bobot yang berbeda satu 
sama lain. Kriteria kondisi jalan merupakan 
kriteria yang paling penting dengan bobot 0,57 
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atau 57%, berikutnya adalah kriteria mobilitas 
jalan dengan bobot 0,27 atau 27%, kemudian 
kriteria aksesibilitas dengan bobot 0,11 atau 
11%, dan kriteria hirarki jalan dengan bobot 
0,05 atau 5%. 

 
5. KESIMPULAN 
 

Secara keseluruhan hasil yang diperolah 
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
Bentuk penyusunan database jalan yang 
terintegrasi di dalam SIG dapat dilakukan 
dengan diawali proses pembentukan basis data 
spasial. Tahap-tahap pemrosesan data 
dilakukan mulai dari pengubahan data analog 
menjadi data digital kemudian dilakukan input 
data atribut, sehingga dari keseluruhan proses 
akan dihasilkan suatu database jalan yang 
memuat informasi tentang data atribut dan data 
grafis jalan yang bereferensi geografik. 

Analisis dengan menggunakan SIG dapat 
ditentukan urutan prioritas pemeliharaan jalan 
kabupaten. Dari 46 ruas jalan kabupaten dapat 
tersusun tingkatan prioritas dengan 3 
rekomendasi yaitu mendesak sebanyak 14 ruas 
jalan, segera sebanyak 21 ruas jalan, dan 
ditunda sebanyak 11 ruas jalan. Kemudian dari 
metode Analytical Hierarchy Process  (AHP) 
juga dapat diketahui bahwa kriteria-kriteria 
yang digunakan dalam penelitian ini untuk 
penentuan urutan prioritas pemeliharaan jalan 
kabupaten yang ada di bawah kewenangan 
UPTD PU Wilayah Parakan mempunyai bobot 
yang berbeda satu sama lain.  
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Tabel 1. Klasifikasi dan skoring kriteria 
kondisi jalan 

Luas 
Kerusakan 

Kelas Skor 

˂  10 % Baik 1 
10 – 30 % Sedang 2 
˃  30 % Parah 3 

Sumber : hasil analisa 
 

Tabel 2. Klasifikasi dan skoring kriteria 
aksesibilitas jalan 
Tingkat 
aksesibilitas Kelas Skor 

< 0,287 Rendah 3 

0,287≤Indeks≤0,557 Sedang 2 

> 0,557 Tinggi 1 
Sumber : hasil analisa 

 
Tabel 3. Klasifikasi dan skoring kriteria 
mobilitas jalan 

Sumber : hasil analisa 
 
Tabel 4. Klasifikasi dan skoring kriteria 
hirarki jalan 

Tingkat hirarki Kelas Skor 

Cabang pertama 
dari jalan 
nasional/provinsi 

Tinggi 3 

Cabang kedua dari 
jalan 
nasional/provinsi 

Sedang 2 

Cabang ke tiga 
dan seterusnya 

Rendah 1 

Sumber : hasil analisa 
 

Tabel 5. Hasil pembobotan kriteria 

level 1 Bobot (EV) 

Kondisi 0,568 

Aksesibilitas 0,114 

Mobilitas 0,267 

Hierarki 0,051 
Sumber : Hasil olahan 

 
Tabel 6. Klasifikasi ruas-ruas jalan 
berdasarkan semua kriteria  

No. No. Ruas Nilai Total Klas Rekomendasi  
1 17 1,37 Ditunda 
2 20 1,43 Ditunda 
3 21 2,57 Mendesak 
4 48 1,10 Ditunda 
5 53 1,67 Ditunda 
6 55 2,24 Segera 
7 62 1,32 Ditunda 
8 66 2,24 Segera 
9 68 1,48 Ditunda 
10 73 2,57 Mendesak 
11 74 2,35 Mendesak 
12 78 2,30 Mendesak 
13 80 2,19 Segera 
14 88 2,35 Mendesak 
15 89 1,37 Ditunda 
16 90 1,21 Ditunda 
17 97 1,10 Ditunda 
18 102 1,48 Ditunda 
19 402 1,70 Segera 
20 432 3,00 Mendesak 
21 433 3,00 Mendesak 
22 434 2,73 Mendesak 
23 435 2,32 Mendesak 
24 436 2,51 Mendesak 
25 437 2,21 Segera 
26 438 2,32 Mendesak 
27 439 2,43 Mendesak 
28 440 2,43 Mendesak 
29 441 1,86 Segera 
30 442 1,86 Segera 
31 443 1,86 Segera 
32 444 1,81 Segera 
33 445 1,81 Segera 
34 446 1,86 Segera 
35 447 1,81 Segera 
36 448 1,81 Segera 
37 449 1,75 Segera 
38 450 1,48 Ditunda 
39 451 1,86 Segera 

Tingkat mobilitas Kelas Skor 

< 0,123 Rendah 3 

0,123≤Indeks≤0,367 Sedang 2 

> 0,367 Tinggi 1 
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No. No. Ruas Nilai Total Klas Rekomendasi  
40 452 2,73 Mendesak 
41 453 1,81 Segera 
42 454 1,81 Segera 
43 455 1,81 Segera 
44 456 1,81 Segera 
45 457 1,81 Segera 
46 458 1,81 Segera 

Sumber : hasil analisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gambar 1. Hirarki pemilihan kriteria yang 
paling berpengaruh dalam penentuan urutan 
prioritas pemeliharaan jalan dengan metode 
AHP  
 
 

 
Gambar 2. Peta Klasifikasi Kriteria kondisi 
kerusakan jalan 
 

Gambar 3. Peta Klasifikasi Urutan Prioritas 
Pemeliharaan jalan 

Pemilihan kriteria yang 
paling berpengaruh dalam 
penentuan urutan prioritas 

pemeliharaan jalan 

kondisi  aksesibilitas mobilitas hirarki  


