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Abstract 
The aim of the study was to discover the provincial road maintenance toward the social, economic, and 
transportation aspects. The samples of the study were 3 (three) provincial roads in Gorontalo regency : Isimu-
Batudaa, Gorontalo-Biluhu Barat, and Bilato-Tangkobu. The data were collected through observation and 
interview and analyzed descriptively. The result of the study indicate that the social aspect, number of road users 
between Isimu and Batudaa is more, namely 16.674 people and the number of public facilities 90 units compared 
to Gorontalo-Biluhu Barat, namely 1.688 people and 79 units of public facility, and from Bilato to Tangkobu, the 
number of users was 840 people and 26 units of public facility. The biggest transportation service is from Isimu 
to Batudaa, 4.281 smp/day, Gorontalo-Biluhu Barat, 444 smp/day, and Bilato-Tangkobu 314 smp/day. The road 
conditions from Gorontalo to Biluhu Barat and Bilato-Tangkobu are bad (heavy damage) compare to Isimu-
Batudaa. Accessibility of road from Gorontalo to Biluhu Barat and Bilato to Tangkobu has been compatible with 
the requirements from NSPM compare to road from Isimu to Batudaa which is < 0,15. The economic aspect and 
criteria for superior commodity of road from Isimu to Batudaa is great; namely Rp.119.800.295.300,00; 
Gorontalo-Biluhu Barat Rp.79.615.923.750,00; and Bilato to Tangkobu Rp.14.546.720.662,50. The benefit for 
users from Isimu to Batudaa is the biggest, namely Rp.1.944.407.857,00, Gorontalo to Biluhu Barat Rp. 
484.240.439,67; and Bilato to Tangkobu Rp. 283.416.336,41. The economic feasibility of the three roads is great 
because the BCR > 1. 
 
Key words : social aspect, transportation service aspect, economic aspect, criteria for superior commodity 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang Masalah 
 
Jalan sebagai salah satu infrastruktur mempunyai peranan penting dalam mendukung 
berlangsungnya kegiatan usaha masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, disebutkan bahwa jalan mempunyai peranan penting 
terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial budaya serta lingkungan sehingga 
tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. 
 
Kondisi jalan provinsi di Gorontalo pada tahun 2007 dari total panjang jalan 408,26 km, 
kondisi jalan yang masuk dalam kategori kondisi baik sepanjang 119,25 kilometer, rusak 
ringan 90,90 kilometer, rusak berat sepanjang 104,36 kilometer, dan yang belum terbuka 
93,75 kilometer. Oleh karena keterbatasan dana, maka dari kondisi jalan tersebut panjang 
jalan yang masuk dalam daftar prioritas program pemeliharaan berkala pada tahun 2008 
sepanjang 13.00 kilometer, dengan kebutuhan biaya pemeliharaan sebesar 
Rp.7.448.600.000,00,-,(tujuh milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu 
rupiah).  
 
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo dalam menentukan usulan kegiatan pemeliharaan 
jaringan jalan tidak disusun berdasarkan kriteria tertentu, antara lain kriteria jumlah penduduk 
pengguna jalan, jumlah fasilitas umum, aksesibilitas, aspek komoditi ungggulan dan kriteria-
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kriteria lainnya, sehingga sering kali kegiatan pemeliharaan jaringan jalan yang diusulkan 
tidak tepat sasaran. Dalam penentuan penanganan pemeliharaan jalan, Seksi Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo hanya berdasarkan hasil 
survey lapangan. 
Untuk mewujudkan peran penyelenggaraan jalan secara optimal dalam pemberian layanan 
kepada masyarakat, dengan keterbatasan anggaran pemeliharaan, maka perlu dilakukan 
penelitian untuk mengetahui kelayakan penanganan kegiatan pemeliharaan jalan provinsi 
berdasarkan Kemampuan Keuangan Pemda Provinsi Gorontalo sebagai bahan pertimbangan 
dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM). 
 
Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penentuan kegiatan pemeliharaan jalan terhadap 
kriteria/parameter terukur meliputi aspek manfaat sosial, layanan transportasi dan manfaat 
ekonomi.   
 
 
KAJIAN PUSTAKA 
 
Pemeliharaan Jalan 
 
Tujuan pemeliharaan jalan yaitu untuk memperbaiki struktural kerusakan jalan dan 
memperbaiki kembali kondisi-kondisi jalan seperti kondisi awal (Pavement Preventive 
Maintenance Guidelines Updated March 27, 2001). Kegiatan pemeliharaan jalan 
dilaksanakan dengan tujuan agar jalan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan yang 
direncanakan. Secara umum dapat dijelaskan 3 (tiga) tujuan utama dari pemeliharaan jalan 
(World Bank, 1988 dalam seri Panduan Pemeliharaan Jalan Kabupaten): 

a. Mempertahankan kondisi agar jalan tetap berfungsi. 
b. Mengurangi tingkat kerusakan jalan. 
c. Memperkecil biaya operasi kendaraan (BOK). 

 
Berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, sistem pemeliharaan jalan 
terdiri atas pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, serta rehabilitasi dan peningkatan. 
Pemilihan jenis pemeliharaan ini tergantung dari kerusakan yang terjadi pada sistem 
perkerasan yang ada. Tiap-tiap jenis pemeliharaan ini juga berdampak terhadap biaya yang 
diperlukan untuk melakukan kegiatan pemeliharaannya. 
 
Aspek Manfaat Sosial 
 
a. Penduduk 
 
Keterkaitan penduduk dan transportasi sangat erat, dimana transportasi merupakan komponen 
utama bagi berfungsinya suatu kegiatan suatu penduduk. Transportasi berkaitan erat dengan 
pola kehidupan penduduk, lokal serta daerah layanan atau daerah pengaruh aktifitas-aktifitas 
produksi dan sosial serta barang-barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. 
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b. Fasilitas Umum 
 
Fasilitas umum adalah sarana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sesuatu 
yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu 
komunitas, apapun komunitasnya, semisal komunitas pedesaan, perkotaan, ataupun suatu 
negeri, maka komunitas tersebut akan bercerai-berai guna mendapatkannya. Oleh karena itu, 
benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum. Yang merupakan fasilitas umum adalah apa 
saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, seperti sekolah, rumah sakit, 
puskemas, mesjid, gereja, kantor pemerintah, pasar dan lain-lain. 
 
Aspek Manfaat Layanan Transportasi 
 
a. Volume Lalu Lintas 
 
Volume lalu lintas merupakan jumlah kendaraan yang melewati pada suatu ruas jalan tertentu 
dalam satuan waktu tertentu (kendaraan/jam, kendaraan/hari) yang dinyatakan dengan Lintas 
Harian Rata-rata (LHR) (Oglesby, CH, Highway Engineering). Volume lalu lintas digunakan 
untuk perencanaan lebar perkerasan agar jalan dapat melayani lalu lintas dengan aman dan 
nyaman (Kodoatie, 2003).Untuk Lalu lintas harian rata-rata (LHR) merupakan jumlah 
kendaraan yang melewati pada suatu titik pengamatan dalam satu tahun dibagi dengan 365 
hari.  
 
b. Kondisi dan Tingkat Pelayanan 
 
Didalam menentukan program pemeliharan jaringan jalan, kondisi jalan diklasifikasikan 
dalam 3 tahapan sebagai berikut (Direktorat Jenderal Bina Marga, 1990): 

a. Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-
benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. 

b. Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah 
mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan (kurang dari 
20 % dari luas jalan yang ditinjau). 

c. Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasaan sudah 
banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya dan terkelupas yang cukup 
besar (20-60 % dari luas jalan yang ditinjau) disertai dengan kerusakan lapis pondasi 
seperti ambles, sungkur dan sebagainya. 

 
Dari kondisi jalan ini, dapat ditentukan tingkat pelayanan dari jalan tersebut (Dept. PU Dirjen 
Bina Marga, 1992) sebagai berikut : 

a. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana 
yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Kondisi pelayanan 
mantap adalah jalan-jalan dengan kondisi baik dan sedang. 

b. Jalan dengan kondisi pelayanan tidak mantap adalah ruas-ruas jalan yang dalam 
kenyataannya sehari-hari masih berfungai melayani lalu lintas, tetapi tidak dapat 
diperhitungkan umur rencananya serta tidak mengikuti standar tertentu. Kondisi 
pelayanan tidak mantap adalah jalan-jalan dengan kondisi rusak ringan. 

c. Jalan dengan kondisi pelayanan kritis adalah ruas-ruas jalan sudah tidak dapat lagi 
berfungsi melayani lalu lintas, atau dalam keadaan putus. Kondisi pelayanan kritis 
adalah jalan-jalan dengan kondisi rusak berat. 
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Gambar 1. Grafik Pengertian Kondisi dan Tingkat Pelayanan Jalan (Dep. PU Dirjen Bina 
Marga,1992) 

 
c. Aksesibilitas 
 
Aksesibilitas adalah ukuran potensial atau kesempatan untuk melakukan perjalanan, selain itu 
juga menghitung jumlah perjalanan itu sendiri. Ukuran ini menggabungkan sebaran geografis 
tata guna lahan dengan kuantitas sistem jaringan transportsai yang 
menghubungkannya.Dengan demikian, aksesibilitas dapat digunakan untuk menyatakan 
kemudahan suatu tempat untuk dicapai. Aspek aksesibilitas terkait dengan kemudahan suatu 
wilayah untuk dijangkau, maka satuan SPM (Standar Pelayanan Minimum) berupa proporsi 
antara panjang yang disediakan dengan luasan wilayah daratan yang harus dilayani atau 
secara dimensional dipresentasikan oleh besaran km jalan/km2 wilayah. 
 
Aspek Manfaat Ekonomi 
 
a. Komoditi Unggulan 
 
Komoditi Unggulan adalah komoditi alam yang di olah dan merupakan unggulan. Penentuan 
komoditas unggulan daerah merupakan salah satu faktor kunci pengembangan ekonomi 
daerah. Suatu komoditi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Prioritas Tinggi (PT), 
Prioritas Sedang (PS), dan Prioritas Rendah (PR) berdasarkan kebijakan Pemkab/pemkot 
dalam prioritas pengembangan komoditi termaksud, (Dr. Catur Sugiyanto). 
 
b. Manfaat Pemakai Jalan 
 
Penghematan Biaya Pemakai Jalan atau keuntungan Biaya Pemakai Jalan adalah selisih 
sebelum adanya  penanganan dan  sesudah  adanya  penanganan (LAPI-ITB, 1996). 
Penghematan Biaya Pemakai Jalan selanjutnya disebut Penghematan Biaya (PB), dirumuskan 
sebagai berikut : 
            PB = {(BOK – BOK’) D + (D/V – D’/V’) Tv}. 
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Dimana : 
 PB =  Penghematan Biaya Pemakai Jalan (Rp) 
 BOK =  BOK sebelum penanganan (Rp/Km) 
 BOK’ =  BOK sesudah penanganan (Rp/Km) 
 D =  Jarak sebelum penanganan (Km) 
 D’ =  Jarak sesudah penanganan (Km) 
 V =  Kecepatan sebelum penanganan (Km/jam) 
 V’ =  Kecepatan sesudah penangnan (Km/jam) 
 Tv =  Nilai Penghematan Waktu (Rp/jam) 
 
c. Kelayakan Ekonomi 
 
Transportasi Ekonomi adalah suatu bidang yang sangat luas. Hal tersebut meliputi aplikasi 
prinsip ekonomi untuk menetapkan harga, berharga analisa, dan isu pengatur. Hal tersebut, 
juga meliputi analisa transportasi berdampak pada penggunaan transportasi, pembangunan 
ekonomi, dan lingkungan, (Anthony M. Pagano, hal 30.1).  
 
Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jaringan jalan dapat menimbulkan dampak terhadap 
manfaat dan biaya atau pengorbanan dalam perekonomian. Penerima dampak yaitu 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat 
setempat di daerah yang dilalui oleh ruas jalan tersebut (Suparmoko, 2002). 
 
Analisis terhadap biaya dan manfaat yang sering digunakan dalam suatu perencanaan proyek 
(Grant, 1996), adalah : 

a. Net Present Value (NPV) atau Net Present Worth (NPW) 
b. Benefit-Cost Ratio (BCR) 
c. Internal Rate of Return (IRR) 

 
Suatu proyek akan dikatakan layak untuk dilaksanakan apabila menunjukkan nilai NPV yang 
positif, yang berarti juga nilai BCR > 1,0 serta nilai IRR akan lebih besar daripada angka laju 
penyusutan (l) yang berlaku untuk perhitungan. Khusus dalam pembangunan suatu proyek 
jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk analisa ekonominya hanya 
menggunakan metode analisa biaya manfaat. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Teknik Analisis Data 
 
Populasi penelitian adalah ruas jalan Provinsi Gorontalo, dengan sampel ruas jalan Kabupaten 
Gorontalo, yaitu Isimu-Batudaa, Gorontalo-Biluhu Barat dan Bilato-Tangkobu.  
 
Untuk mengevaluasi manfaat kegiatan pemeliharaan jalan dilakukan dengan analisis kualitatif 
dan kuantitatif. Analisis kualitatif mengambarkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek 
yang akan diteliti. Selanjutnya analisis kuantitatif dilakukan guna mengetahui besaran dari 
masing-masing aspek yang ditetapkan yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan 
penentuan kegiatan pemeliharaan jalan.  
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Aspek Manfaat Sosial 
a. Penduduk, jumlah penduduk pengguna dihitung dengan mengalikan jumlah 

penumpang masing-masing kendaraan dengan volume lalu lintas. Dimana volume lalu 
lintas diperoleh pada SNVT P2JJ Provinsi Gorontalo. 

b. Jumlah fasilitas umum berdasarkan jumlah fasilitas umum yang terdapat disepanjang 
ruas jalan penelitian. Data jumlah fasilitas umum diperoleh dengan menghitung 
langsung fasilitas-fasiltas umum yang terdapat disepanjang ruas jalan penelitian. 

 
Aspek Manfaat Layanan Transportasi 

a. Lintas Harian rata-rata, jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan dikalikan nilai 
ekivalen masing masing kendaraan. Data yang diperlukan adalah data volume lalu 
lintas yang diperoleh pada SNVT P2JJ Provinsi Gorontalo. 

b. Kondisi jalan, yaitu tingkat kerusakan jalan yang merupakan prosentase luas 
kerusakan perkerasan per satuan jarak. Nilai dari kriteria kondisi ruas jalan ini 
ditentukan dari penjumlahan nilai tingkat kerusakan pada perkerasan jalan dengan 
nilai kondisi drainase jalan. Data kondisi jalan diperoleh dari Dinas PU Provinsi 
Gorontalo dan disesuaikan dengan pengamatan langsung kondisi jalan dilapangan. 

c. Aksesibilitas diukur dengan : 
 

 
 
Data yang diperlukan adalah data jumlah penduduk dan luas wilayah di sepanjang ruas jalan 
penelitian. Data diperoleh dari kantor-kantor camat yang wilayahnya dilalui oleh ruas jalan 
penelitian.Aspek Manfaat Ekonomi 

a. Manfaat Ekonomi Komoditi Unggulan merupakan perhitungan dari komponen upah 
yang dikeluarkan selama proses produksi atau pengolahan sampai menghasilkan dan 
hasil nettonya berupa keuntungan dari hasil penjualan setelah dikurangi dengan biaya 
proses produksi atau pengolahan. Data yang diperlukan adalah luas areal pertanian dan 
jumlah ternak serta produksi rata-rata, yang diperoleh di Balai Penyuluh Pertanian 
(BPP) masing-masing kecamatan yang ada disepanjang ruas jalan penelitian. Data 
yang diperlukan untuk menghitung biaya sarana produksi dan biaya tenaga kerja 
diperoleh dengan melakukan wawancara dengan masing-masing kelompok tani yang 
ada disepanjang ruas jalan penelitian. 

b. Manfaat Pemakai  Jalan, rumus yang digunakan antara lain: 
Rumus Biaya Operasi Kendaraan Motode KREEM, sebagai berikut : 

 
Penghematan Biaya Pemakai Jalan selajutnya disebut Penghematan Biaya (PB), 
dirumuskan sebagai berikut : 
PB = {(BOK – BOK’) D + (D/V – D’/V’) Tv} 
Data yang diperlukan adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan harga satuan awak 
yang diperoleh di Bappeda Kabupaten Gorontalo, nilai IRI, V dan LHR diperoleh di 
SNVT P2JJ Provinsi Gorontalo. 

c. Kelayakan Manfaat Ekonomi, rumus yang digunakan adalah : 
Net Present Value (NPV) yang merupakan harga keuntungan yang telah ditanamkan, 
dengan rumus : NPV  =  PVB – PVC  

 
 
 
 
 

BOK = BC (k1+k2*IRI + k3*V + k4*1/IRI + k5*1/V + k6*IRI2 + k7*V2  + k8*IRI3) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Peta dan Luas Wilayah Kabupaten Gorontalo 

 
Luas Kabupaten Gorontalo adalah 1.846,4 km2 atau 15,11 % dari luas Provinsi Gorontalo. 
Kecamatan dengan area yang terbesar adalah Bongomeme yaitu 223,98 km2 atau 12,13 % 
luas Kabupaten Gorontalo sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Batudaa, yaitu 73,12  
km2 atau    3,96 % luas Kabupaten Gorontalo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Peta Jaringan Jalan Provinsi di Kabupaten Gorontalo 
 

Analisis Manfaat Pemeliharaan Jalan Berdasarkan Parameter Terukur 
 
Analisis manfaat kegiatan pemeliharaan jalan dilaksanakan dengan menggunakan parameter 
terukur sesuai kriteria-kriteria berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yaitu 
didasarkan tujuan dan sasaran Renstrada Dinas PU Provinsi Gorontalo dan RJPM Provinsi 
Gorontalo.  
 

Sampel
Penelitian
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Kriteria-kriteria yang digunakan tersebut adalah kriteria Kondisi Ruas Jalan, Lalu lintas 
Harian Rata Rata, Aksesibilitas, Jumlah Penduduk Pengguna Ruas Jalan, Jumlah Fasilitas 
Umum, Potensi Komoditi Unggulan, Kelayakan Manfaat Ekonomi, dan Manfaat Pemakai 
Jalan; yang ditinjau terhadap ruas jalan sampel penelitian.  
 
a. Aspek Manfaat Sosial 
1) Penduduk 
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Pengguna Ruas Jalan Penelitian 

1 2 3 4 5 8

1 002 Isimu - Batudaa* 14.38 16,673

2 069 Gorontalo-Biluhu 27.90 Batudaa Pantai 1,688
3 072 Bilato-Tangkobu 16.70 Boliyuhuto 840

Lokasi/ Kecamatan

Tibawa, 
Bongomeme, 
Tabongo, dan 

Tibawa

Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder

Jmlh Penduduk 
Pengguna Ruas Jalan 

(jiwa)
NO No. 

Ruas Nama Ruas Panjang 
(km)

 
 
Jumlah penduduk pengguna ruas jalan penelitian terbesar adalah pada ruas jalan Isimu-
Batudaa dengan jumlah 16.674 jiwa. Ruas jalan ini merupakan kawasan padat dengan 
permukiman penduduk karena ruas jalan ini menghubungkan ke Kota Gorontalo yang 
merupakan ibukota Provinsi Gorontalo, sehingga pada ruas jalan ini mulai tumbuh kawasan-
kawasan perumahan. Sedangkan ruas jalan yang terkecil jumlah penduduk pengguna ruas 
jalannya adalah Bilato-Tangkobu dengan jumlah 840 jiwa. 
2) Jumlah Fasilitas Umum 

Tabel 2. Perhitungan Jumlah Fasilitas Umum Ruas Jalan Penelitian

1 Pendidikan TK 10 2 2
SD/MI 14 20 4
SMP/MTs 3 5 1
SMA/MA 3 1
Perguruan Tinggi

2 Kesehatan Rumah Sakit
Poliklinik
Rumah Bersalin
Puskemas 8 1 3
Pustu 7
Posyandu 4 7 4

3 Ibadah Mesjid/Musholah 21 16 7
Gereja Khatolik
Gereja 
Pura
Wihara

4 Perkantoran Kantor Pemda 9 6
Kantor Camat 3 1
Kantor Lurah/Desa 10 7 4

5 Pasar Pasar 5 6 1

Jumlah 90 79 26

NO Fasilitas/ 
Sarana Jenis Fasilitas

Ruas Jalan
Isimu-

Batudaa
Gorontalo-

Bilihu Barat
Bilato-

Tangkobu

 
Sumber : Data Survey 
 
Jumlah fasilitas umum terbesar ada pada ruas jalan Isimu-Batudaa dengan jumlah 90 unit 
yang terdiri dari 30 unit sarana pendidikan, 12 unit sarana kesehatan, 21 unit tempat ibadah, 
22 unit perkantoran dan 5 unit perkantoran. Banyaknya fasitas umum pada ruas ini 
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dikarenakan ruas jalan ini melayani 4 kecamatan di Kabupaten Gorontalo dengan jumlah 
penduduk yang besar. Sedangkan ruas jalan yang mempunyai jumlah fasilitas umum terkecil 
adalah ruas jalan  Bilato-Tangkobu. 

 
b. Aspek Manfaat Layanan Transportasi 
1) Lintas Harian Rata-rata (LHR) 

1 2 3 4 5 6 7

1 002 Isimu - Batudaa* 14.380 4.5 HRS 4,281
2 069 Gorontalo-Biluhu 16.270 4.5 HRS/Kerikil 444
3 072 Bilato-Tangkobu 16.700 4.5 HRS/Kerikil 314

Tabel 3. Rekapitulasi Data LHR Pada Ruas Jalan Penelitian

NO No. 
Ruas Nama Ruas Panjang 

(Km)
Lebar 
(m) Jenis Perkerasan LHR 

(smp/hari)

 
Sumber : DPU Provinsi Gorontalo 2007 
 
LHR terbesar terdapat pada ruas jalan Isimu-Batudaa yaitu 4281 smp, karena terletak dekat 
dengan pusat kota dan merupakan ruas alternatif keluar Provinsi Gorontalo selain ruas 
Gorontalo-Limboto. Sedangkan LHR terkecil terdapat pada ruas jalan Bilato-Tangkobu 
sebesar 314 smp, karena ruas ini hanya menghubungkan desa satu dengan lainnya di 
Kecamatan Boliyohuto dengan jumlah penduduk yang masih sangat sedikit. 
2) Kondisi Jalan 
 
Tabel 4. Kondisi Ruas Jalan Penelitian 

Baik R.Ringan R. Berat
1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 002 Isimu - Batudaa 14.380 4.5 HRS 7.00 4.36 3.02
2 069 Gorontalo-Biluhu 27.900 4.5 HRS/Kerikil 18.27 9.63 -
3 072 Bilato-Tangkobu 16.700 4.5 HRS/Kerikil 2.00 - 14.70

Jenis 
Perkerasan

Kondisi (KM)
NO No. 

Ruas Nama Ruas Panjang 
(Km)

Lebar 
(m)

 
Sumber : Tatrawil Provinsi Gorontalo Tahun 2007 
 
Hasil pengamatan langsung dilapangan, pada ruas jalan Isimu-Batudaa masih terdapat 
kerusakan jalan dengan kondisi rusak ringan. Sedangkan ruas jalan Gorontalo-Biluhu Barat 
sudah banyak ditemui jalan dengan kondisi yang rusak berat dan untuk ruas jalan Bilato-
Tangkobu kondisi jalan dalam keadaan rusak berat.  
3) Aksesibilitas 
 

Kepadatan 
Penduduk 
(Jiwa/km2)

Panjang 
Jalan 
(km)

Luas 
Wilayah 
(km2)

Indeks 
Aksesibiltas

Kepadatan 
Penduduk 
(Jiwa/km2)

Indeks 
Aksesibiltas

1 2 3 4 5 6 7=5/6 8 9

1 002 Isimu - Batuda 388 14.38 133.79 0.11 Rendah >0.15
> 100

2 069 Gorontalo-Biluhu 118 27.9 162.5 0.17 Rendah >0.15
> 100

3 072 Bilato-Tangkobu 73 16.7 84.382 0.20 Sgt Rendah > 0.05
< 100

Kondisi Eksisting
Tabel 5. Aksesibilitas Pada Ruas Jalan Penelitian 

NO No. 
Ruas Nama Ruas

NSPM

Sumber : Hasil Olahan Data Survei  
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Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa ruas jalan Bilato-Tangkobu indeks aksesibilitasnya 
tertinggi, karena ruas ini hanya melayani 5 desa dan jumlah penduduk masih sangat sedikit. 
Ruas jalan Gorontalo-Biluhu indeks aksesibilitasnya juga tinggi, karena ruas jalan hanya 
melayani 7 desa disepanjang pesisir pantai dengan jumlah penduduk yang masih sedikit. 
Sedangkan ruas jalan Isimu-Batudaa indeks aksesibilitasnya rendah (dibawah persyaratan 
NSPM), hal ini disebabkan ruas ini melayani 28 desa dan mempunyai banyak anak cabang 
yang berhubungan langsung dengan jalan kabupaten sehingga pertumbuhan penduduk 
disepanjang ruas ini cukup pesat. 
 
c. Aspek Manfaat Ekonomi 
 

1 2 3 4 5

1 002 Isimu - Batuda 14.38 119,800,295,300.00
2 069 Gorontalo-Biluhu 27.90 79,615,923,750.00
3 072 Bilato-Tangkobu 16.70 14,546,720,662.50

Tabel 6. Rekapitulasi Perhitungan Potensi Ekonomi Komoditi Unggulan

Sumber : Hasil Perhitungan dan Olahan Data Survei

NO No. Ruas Nama Ruas Panjang (Km) Manfaat Ekonomi (Rp)

 
 
1) Manfaat Ekonomi Komoditi Unggulan 
 
Dari hasil pengolahan data, ruas jalan Isimu-Batudaa mempunyai nilai manfaat terbesar yaitu 
Rp.119.800.295.300,00, disebabkan pada ruas jalan ini terdapat areal pertanian yang cukup 
besar. Walaupun pada ruas jalan Gorontalo–Biluhu tidak mempunyai areal persawahan 
namun ruas ini mempunyai nilai manfaat sebesar Rp.79.615.923.750,00, karena jumlah areal 
pertanian masih lebih besar dari ruas jalan Bilato-Tangkobu dengan jumlah ternak sapi dan 
kambing terbesar dibandingkan 2 ruas lainnya. Sedangkan Ruas Jalan Bilato-Tangkobu 
mempunyai nilai manfaat yang kecil yaitu sebesar Rp. 14.546.720.662,50, karena jumlah 
areal pertanian dan jumlah ternak yang paling sedikit. 
 
2) Manfaat Pemakai Jalan 
 

1 2 3 4 5

1 002 Isimu - Batuda 14.38 1,944,407,857.30
119,759,149.58

2 069 Gorontalo-Biluhu 27.90 484,240,439.67
18,886,557.89

3 072 Bilato-Tangkobu 16.70 283,416,336.41

Sumber : Hasil Perhitungan 

Tabel 7. Rekap itulasi Perhitungan M anfaat Pemakai Jalan

NO
No. 

Ruas
Nama Ruas Panjang (km) M anfaat Pemakai Jalan (Rp /Thn)

 
 
Berdasarkan tabel diatas, ruas jalan Batudaa-Isimu mempunyai Nilai Manfaat Pemakai Jalan 
yang besar dibandingkan dua ruas lainnya yakni Rp. 1.944.407.857,30/tahun. Hal ini 
disebabkan ruas jalan ini mempunyai cukup banyak pemakai jalan dengan LHR 4.281 smp, 
walaupun panjang jalan pada ruas Batudaa-Isimu merupakan yang terkecil yakni 14,38 km. 
Sedangkan ruas jalan Bilato-Tangkobu mempunyai nilai manfaat pemakai jalan yang paling 
kecil yakni Rp.283.416.336,41/tahun. Hal ini disebabkan ruas jalan ini tidak terlalu panjang 
yaitu 16,70 km dengan LHR pada ruas jalan ini paling kecil yakni 314 smp. 
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3) Kelayakan Ekonomi 
 

10% 12% 15% 10% 12% 15%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 002 Isimu - Batuda 14.38 50,772.50 48,539.83 45,582.22 57.99 55.96 53.16
2 069 Gorontalo-Biluhu 27.90 17,330.69 16,564.58 15,526.47 20.47 19.76 18.77
3 072 Bilato-Tangkobu 16.70 4,523.64 4,300.83 3,998.93 6.08 5.87 5.58

* Hasil analisis

 Tabel 8. Rekapitulasi Perhitungan Analisa Kelayakan Manfaat Ekonomi

NO No. 
Ruas Nama Ruas Panjang (Km)

NPV (Rp.jt/km) BCR

 
 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari ketiga ruas jalan tersebut selisih antara biaya 
yang dikeluarkan dan manfaat yang diterima mempunyai nilai yang tinggi (NPV) sehingga 
BCR yang diperoleh juga nilainya tinggi dibandingkan dengan yang disyaratkan yaitu >1. 
Adapun urutan dari yang terbesar adalah ruas Jalan Isimu-Batudaaa, ruas jalan Gorontalo-
Biluhu dan yang terkecil adalah ruas jalan Bilato-Tangkobu.   
 
Untuk ruas jalan Isimu-Batudaa, dari perbandingan nilai manfaat ekonomi komoditi unggulan 
sebesar Rp. 51.612.540.000,00 dan nilai manfaat sebesar Rp. 890.040.000,00. Dengan df 
10%, 12% dan 15% ada pada ruas jalan Isimu-Batudaa yaitu secara berurutan NPVnya adalah 
Rp.50.772.500.000,00, Rp.48.539.830.000,004.260,91 dan Rp. 45.582.220.000,00 dengan 
BCRnya 57.99, 55,96 dan 53.16. Nilai df yang paling tepat digunakan adalah df 10% karena 
NVP dan BCR yang didapat lebih besar daripada df 15 dan df 20%. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
Kesimpulan 
 
Dari analisa dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai penilaian terhadap 
aspek-aspek dari kegiatan pemeliharaan jalan terhadap kriteria/parameter terukur sebagai 
berikut : 

1. Hasil analisis terhadap aspek manfaat  sosial; jumlah penduduk dan fasilitas umum 
pada ruas jalan Isimu-Batudaa lebih banyak dibandingkan ruas jalan Gorontalo-Biluhu 
Barat dan ruas jalan Bilato-Tangkobu. Hal ini disebabkan ruas jalan tersebut 
merupakan kawasan padat permukiman penduduk dan penghubung ke ibukota 
provinsi sehingga ruas jalan Isimu-Batudaa mempunyai kecenderungan lebih cepat 
berkembang dibandingkan kedua ruas lainnya.  

2. Hasil analisis terhadap aspek layanan transportasi; untuk kriteria volume lalu lintas 
dan aksesibiltas, ruas jalan Isimu-Batudaa kepadatan lalu lintasnya lebih tinggi 
dibandingkan kedua ruas jalan lainnya. Untuk kondisi jalan, dari hasil pengamatan 
dilapangan menunjukkan ruas jalan Gorontalo-Biluhu Barat dan ruas jalan Bilato-
Tangkobu dalam keadaan rusak berat, sedangkan  ruas jalan Isimu-Batudaa kondisi 
jalannya rusak ringan. Dengan demikian, secara umum penanganan pemeliharaan 
berkala diperlukan pada kedua ruas jalan tersebut, sedangkan untuk ruas jalan Isimu-
Batuda dapat dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan rutin karena kondisi 
kerusakannya ringan. 

3. Hasil analisis terhadap aspek manfaat  ekonomi, dana yang digunakan untuk 
pemeliharaan jalan menunjukkan penggunaan tingkat suku bunga 10%, 12%, dan 15% 
untuk ketiga ruas jalan semuanya menguntungkan. Dengan demikian, untuk aspek 
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manfaat ekonomi, penanganan pemeliharaan berkala pada ruas jalan Isimu-Batudaa 
dan ruas jalan Gorontalo-Biluhu Barat sudah sesuai dengan kebutuhan daerah. 

 
Saran-Saran 
 
Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan : 

1. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, perhitungan aspek manfaat ekonomi 
dapat diperluas tidak hanya pada komoditi unggulan tapi semua komoditi yang ada 
didaerah tersebut. 

2. Oleh karena hasil yang didapatkan sangat terukur, maka analisis ini dapat digunakan 
sebagai pertimbangan dalam menyusun ataupun mengevaluasi 
perencanaan/pelaksanaan suatu kegiatan. 
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