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Abstract 

 

Geological activity is a natural phenomenon that occurs in the earth's crust can cause 

geological disasters such as earthquakes, volcanic eruptions, floods and soil movement can 

result in losses. The physical impact of geological disasters may include damage to 

infrastructure such as roads, bridges, buildings, land and other infrastructure. Another impact 

of the geological disasters are victims of property and life. From the research structural 

geology, geomorphology and its effect on road damage in Sumatra Cross roads sub Semidang 

Aji Komering Ulu Ogan, Fhitung value value obtained from tables 0.59 and F value obtained 

Ftabel 3.68. Thus, values ≥ Fhitung Ftabel. Thus, H0 is accepted H1 rejected. It can be 

concluded that the influence of the geological structure and geomorphology in the District 

Semidang Aji no significant road damage. 
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Pendahuluan 

 

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang terdiri dari belasan ribu pulau,  terletak di 

bentang khatulistiwa antara 6º LU – 11º LS dan 95º BT – 141º BT, antara Samudera 

Pasifik dan Samudera Hindia, antara benua Asia dan benua Australia, dan pada pertemuan dua 

rangkaian pergunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean, yang disebabkan 

oleh adanya pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan 

lempeng Pasific. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai 

Sumatra, Jawa dan Nusatenggara, sedangkan dengan Pasific di utara Irian dan Maluku utara. 

Aktivitas geologi merupakan gejala alam yang terjadi pada kerak bumi dapat 

menimbulkan bencana alam geologi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir 

bandang dan gerakan tanah yang dapat mengakibatkan kerugian. Dampak fisik dari bencana 

alam geologi ini dapat berupa kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, lahan 

pertanian dan berbagai infrastruktur lainnya. Dampak lain dari bencana alam geologi ini 

adalah korban harta benda maupun jiwa. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dampak kerusakan infrastruktur yang akibatkan oleh 

bencana alam geologi sangat erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan infrastruktur 

yang dibidangi disiplin ilmu teknik sipil, oleh karena itu penyusun mengambil judul penelitian 

yang berkaitan dengan pengaruh struktur geologi terhadap bangunan jalan. 
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Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Bahwa 

pada ruas jalan lintas sumatera di Kecamatan Semidang Aji  Kabupaten Ogan Komering Ulu 

terdapat beberapa jenis kerusakan jalan yang berkemungkinan disebabkan oleh struktur 

geologi di bawahnya. 

Sedangkan maksud dan tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai 

pengaruh-pengaruh struktur geologi yang berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan 

negara di Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera 

Selatan. 

 

Tinjauan Pustaka 

 

Geologi Struktur 

 

Geologi struktur adalah Bentuk, bangun, dan susunan batuan pada kulit bumi yang 

disebabkan oleh adanya gaya-gaya endogen (tektonik) atau gerak-gerak yang ada pada kulit 

bumi, gaya-gaya tersebut antara lain sebagai berikut: a) Kompresi (gaya tekan); b) Tensi (gaya 

tarik); c) Kopel, dan; d) Torsi (gaya putar). 

Ada beberapa bentuk struktur geologi yang diakibatkan oleh beberapa gaya tersebut:  

a) Kekar; Kekar adalah suatu retakan pada batuan yang tidak/belum mengalami pergerakan. 

Kekar dapat menjadi tempat tersimpannya sumber mineral industri tertentu, atau sebagai 

jalan bagi aliran air tanah; 

b) Sesar; Sesar atau fault adalah rekahan yang mengalami geser-geseran yang jelas. 

pergeseran dapat berkisar dari beberapa milimeter sampai ratusan meter dan panjangnya 

dapat mencapai beberapa desimeter hingga ribuan meter. sesar dapat terjadi pada segala 

jenis batuan. akibat terjadinya pergeseran itu, sesar akan mengubah perkembangan 

topografi, mengontrol air permukaan dan bawah permukaan, merusak stratigrafi batuan 

dan sebagainya, dan; 

c) Lipatan; Lipatan adalah permukaan pada batuan, baik dalam batuan sedimen maupun 

batuan metamorf. Bila penekukan membentuk busur, dinamakan antiklin. Jika berbentuk 

palung disebut sinklin. Lipatan terjadi karena adanya lapisan kulit bumi yang mengalami 

gaya kompresi (gaya tekan). Pada suatu lipatan yang sederhana, bagian punggungan 

disebut dengan antiklin, sedangkan bagian lembah disebut sinklin. Unsur-unsur yang 

terdapat pada struktur ini dapat diketahui dengan menafsirkan kedudukan lapisan 

batuannya. Kedudukan lapisan batuan (dalam hal ini arah kemiringan lapisan batuan) pada 

peta topografi, akan berlawanan arah dengan bagian garis kontur. 

 

Geologi Regional; Geomorfologi 

 

Geomorfologi atau bentang alam adalah bentuk eksternal permukaan bumi, memiliki 

susunan bentuk topografi beragam dari datar, berbukit sampai bergunungan. Berdasarkan ciri-

ciri topografi tersebut, maka dapat diperolah informasi asal bentukan lahan (land form), batuan 

yang menyusun serta proses endogenik dan eksogenik hingga terbentuk bentang alam yang 

tampak sekarang.  



Teknika; Vol: 1, No: 2, September 2011                                                                       ISSN: 2087 – 1902 

 

Azwar dan Adi Syahbana, Hal; 51-66 53 

Berdasarkan pembagian bentang alamnya, secara regional daerah penelitian dan 

sekitarnya dapat dibagi menjadi empat satuan geomorfologi yaitu: satuan dataran rendah rawa 

pasang surut, dataran alluvium, daerah berombak dan bergelombang, dan daerah pegunungan  

 

Stratigrafi 

 

Terdapat beberapa formasi yang ada pada daerah penelitian yaitu: a) Formasi Kikim 

yang tersusun dari konglomerat dan batupasir kuarsa dan merupakan batuan tertua. Formasi 

Kikim berumur paleosen sampai eosin awal; b) Formasi talangakar terdiri dari batu pasir 

kuarsa, batu pasir konglomerat dan batu lanau. Pada zaman oligosen dan miosen awal; c) 

Formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, kalkarenit dan napal, formasi ini berumur 

Oligosen akhir - Miosen Awal; d) Formasi Gumai terdiri dari serpih gampingan, napal, batu 

lempung dan batu gamping pasiran/tufaan, berumur antara miosen awal-miosen tengah; e) 

Formasi Air benakat terdiri dari batu lempung, serpih, batu pasir dan napal. Formaasi ini 

berumur Miosen tengah-Miosen Akhir. 

Selanjutnya; f) Formasi Muaraenim yang terdiri dari batu lempung, batu pasir tufaan 

dengan sisipan batubara, Formasi ini berumur Miosen Akhir-Pliosen awal; g) Formasi Kasai 

terdiri dari konglomerat, batu pasir kuarsa, batu lempung tufaan,dengan sisipan tufaan batu 

apung dan lignit. Berumur Plio-Plistosen; h) Satuan batuan gunung api terdiri dari Lava, tufa 

dan breksi gunung api bersusunan andesit-basal. Stuan ini berumur plistosen; i) Satuan batuan 

breksi terdiri dari breksi gunung api lava dan tufa bersusun andesit-basal, dan; j) Endapan 

rawa dan aluvial yang berumur Holosen. Endapan rawa terdiri dari Lumpur, lanau, lempung 

dan pasir, yang mengandung sisa tanaman, Aluvial terdiri dari Lempung, lanau, Lumpur, 

kerikil, kerakal, dan pasir tufaan yang terdapat di sekitar sungai utama. 

 

Penyelidikan Geofisik dan Pendugaan Lapisan Bawah 

 

Pada umunya tanah pondasi itu terdiri dari suatu zonepeluapan yang terbentuk diatas 

batuan dasar yang segar dan keras.zone itu dapat berbentuk endapan tulus kerucut. Ada 

metode-metode yang dapat dipakai untuk menduga struktur geologi. Yang pertama adalah 

petelidikan geofisika dan yang kedua adalah pengujian pendugaan (sounding test) yakni 

pengujian tahanan penetrasi suatu barang penetrasi (batang tusuk) yang ditusukkan kedalam 

tanah dari permukaan tanah. 

Penyelidikan geofisika terutama adalah berguna untuk mengetahui struktur tana secara 

makroskopis dan pendugaan dilakukan untuk mengetahui struktur lapisan lunak atau 

karekteristik mekanika tanah dekat permukan tanah. Metode-metode yang digunakan dalam 

penyelidikan geofisika adalah penyelidikan seismik dan penyelidikan geolistrik.kadang-

kadang digunakan pencatatan fisik tanah pondasi yang berbeda-beda. 

 

Topografi dan Kondisi Tanah Pondasi 

 

Biasanya pada tanah pondasi terjadi perubahan-perubahan yang rumit. Perubahan ini 

bukanlah terjadi tanpa dasar, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip geologi. Jadi untuk 

memperoleh pengertian mengenai corak umum tanah pondasi,biasanya diperlukan peta 

topografi, peta geoglogi dan rangkaian foto udara.di Indonesia peta topografi dapat diperoleh 

pada dinas topografi angkatan darat dan peta geologi pada Direktorat Geologi Departemen 

Pertambangan dan Energi di Bandung. 
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Pada tahap pendahuluan sebelum mengadakan  perencanaan atau survey lapangan dari 

setiap pekerjaan teknik sipil, disamping peta topografi atau peta geologi diperlukan juga 

kumpulan atau analisa data mengenai tanah pondasi beserta data pembangunan dan kerusakan 

bangunan-bangunan lain. data-data ini dapat memberikan keterangan yang beguna mengenai 

kondisi tanah pondasi. 

 

Pengertian Jalan 

 

Jalan raya adalah jalur- jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia 

dengan bentuk, ukuran- ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk 

menyelurkan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan yang mengangkut barang  dari suatu 

tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat. Jalan raya sebagai sarana pembangunan 

dalam membantu pembangunan wilayah adalah penting. Oleh karena itu pemerintah 

mengupayakan pembangunan jalan raya dengan lancar, efisien dan ekonomis. 

Untuk perencanaan jalan raya yang baik, bentuk geometriknya harus ditetapkan 

sedemikian rupa sehingga jalan yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang optimal 

kepada lalu lintas sesuai dengan fungsinya, sebab tujuan akhir dari perencanaan geometrik ini 

adalah menghasilkan infrastruktur yang aman, efisiensi pelayanan arus lalu lintas dan 

memaksimalkan ratio tingkat penggunaan biaya juga memberikan rasa aman dan nyaman 

kepada pengguna jalan. 

 

Jenis Kerusakan Jalan Pada Perkerasan Lentur   

 

Menurut Manual Pemeliharaan Jalan No: 03/MN/B/1983 yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jendral Bina Marga, kerusakan jalan dapat dibedakan atas: 

1. Retak (Cracking); Retak yang terjadi pada permukaan jalan dapat dibedakan atas: a) Retak 

halus (hair cracking); b) Retak kulit buaya (alligator cracks); c) Retak pinggir (edge 

cracks); d) Retak sambungan bahu dan perkerasan (edge joint cracks); e) Retak 

sambungan jalan (lane joint cracks); f) Retak sambungan pelebaran jalan (widening 

cracks); g) Retak refleksi (reflection cracks); h) Retak susut (shrinkage cracks); i) Retak 

selip (slippage cracks). Retak yang bentuknya melengkung seperti bulan sabit. Hal ini 

disebabkn oleh kurang baiknya ikatan antara lapis permukaan dengan lapis dibawahnya. 

2. Distorsi (Distortion); Pemadatan yang kurang baik pada lapisan pondasi. Sehingga terjadi 

tambahan pemadatan akibat beban lalu lintas. sebelum perbaikan dilakukan sewajarnya 

ditentukan jenis penyebab distorsi yang terjadi. Dengan demikian dapat ditentukan jenis 

penanganan yang cepat. Distorsi (distortion) dapat dibebedakan atas: a) Alur (ruts); b) 

Keriting (corrugation); c) Sungkar (shoving); d) Ambalas (grade depressions), dan; e) 

Jembul (upheaval). 

3. Cacat Permukaan; a) Lubang; b) Pelepasan butir, dan; c) Pengelupasan lapisan permukaan. 

4. Pengausan; Permukaan  jalan menjadi licin, sehingga membahayakan kendaraan. 

Pengausan terjadi karena agregat berasal dari material yang tidak tahan aus terhadap roda 

kendaraan,atau agregat yang dipergunakan berbentuk bulat dan licin, tidak berbentuk 

cubical sehingga agregat tidak saling mengikat satu dengan lainnya. 

5. Kegemukan (Bleeding/Flushing); Permukaan menjadi licin pada tempratur tertentu, 

berbahaya bagi kendaraan, aspal menjadi lunak sehinggs terjadi jejak roda pada saat 

dilewati kendaraan. Kegemukan (bleeding) dapat disebabkan oleh pemakaian kadar aspal 
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yang tinggi pada campuran aspal, pemakaian aspal terlalu banyak pada perkerjaan prime 

coat atau tack coat. 

6. Penurunan pada berkas utilitas (utility cut depression); Penurunan pada berkas utilitas 

(utility cut depression). Terjadi sepanjang bekas penanaman utilitas. Hal ini terjadi karena 

pemadatan yang tidak memenuhi syarat. 

 

Pengolahan Data: Analisa Statistik 

 

Statistika merupakan ilmu yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, 

pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Data penelitian akan diambil untuk analisis. 

Sebelum diadakan pengolahan data peneliti harus menentukan prosedur  statistik yang akan 

digunakan. Analisis statistik merupakan suatu kegiatan mengelolah data hasl penelitian 

menggunakan metode-metode statistik untuk menghasilkan informasi yang berguuna untuk 

laporan statistik. (Nina Setyaningsih, 2009). Statistik dapat dipakai untuk melakukan berbagai 

analisis terhadap data seperti peramalan (forescasting), melakuakn berbagai uji hipotesis dan 

lainnya (Sri Rahayu, 2005). 

Aplikasi ilmu statistik dapat dibagi dlam dua bagian antara lain: a) Statistik Deskriptif, 

yaitu menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data, seperti nilai rata-rata, 

variasi data dan sebagainya; b) Statistik Induktif (Inferensi), yaitu membuat berbagai inferensi 

terhadap sekumpulan data yang berasal dari satu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti 

melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan dan sebagainya. 

Data dalam ilmu statistik dibagi menjadi dua yaitu: a) Data numerik (data interval dan 

data rasio); b) Data non numerik (data nominal dan data ordinal). Pengelolaan data digunakan 

untuk menjelaskan pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari kekar, sesar, lipatan 

dan geomorfologi. terhadap variabel dependen yang berupa kerusakan jalan. Berdasarkan 

landasan teori di atas dapat disusun kerangka pengelolaan data teoritis yang dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 

Desain Penelitian Faktor-Faktor dalam Struktur Geologi  yang Mempengaruhi Kerusakan Jalan 
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Untuk mencari nilai korelasi menggunakan perhitungan manual dengan rumus-rumus 

sebagai berikut :  

Korelasi  Struktur geologi terhadap kerusakan jalan 
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Korelasi  Geomorfologi terhadap kerusakan jalan 
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Korelasi Struktur geologi terhadap Geomorfologi 
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Korelasi Struktur geologi, geomorfologi terhadap Kerusakan jalan 
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Keterangan :   

X1  : Variabel Struktur geologi 

X2  : Variabel Geomorfologi 

Y    : Variabel Kerusakan jalan 

n     : Jumlah sampel penelitian 

r X1Y  : Nilai korelasi struktur geologi terhadap kerusakan jalan 

r X2Y  : Nilai korelasi geomorfologi terhadap kerusakan jalan 

r X1 X2 : Nilai korelasi struktur geologi terhadap geomorfologi 

r X1 X2 : Nilai korelasi ganda X1, X2 dan Y 

 

Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dalam struktur 

geologi yang diduga dapat mempengaruhi kerusakan jalan di antaranya ada dua yaitu struktur 

geologi, dan geomorfologi. 

a. Pengaruh struktur geologi terhadap kerusakan jalan: Kekar adalah suatu retakan pada 

batuan yang tidak/belum mengalami pergerakan. Kekar dapat menjadi tempat 

tersimpannya sumber mineral industri tertentu, atau sebagai jalan bagi aliran air tanah. 

Retakan lapisan batuan pada bagian bawah pondasi jalan berkaitan erat dengan kualitas 

jalan. Semakin besar retakan pada lapisan bawah pondasi jalan semakin kecil daya dukung 

tanah. Sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan jalan. Sesar atau fault adalah 

rekahan yang mengalami pergeseran yang jelas. pergeseran dapat berkisar dari beberapa 

milimeter sampai ratusan meter dan panjangnya dapat mencapai beberapa desimeter 

hingga ribuan meter. Sesar dapat terjadi pada segala jenis batuan. Akibat terjadinya 

pergeseran itu, sesar akan mengubah perkembangan topografi, mengontrol air permukaan 

dan bawah permukaan, merusak stratigrafi batuan dan sebagainya. Kemungkinan 
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kerusakan jalan kecil pengaruhnya pada rekahan yang berukuran millimeter, namun 

semakin besar ukuran rekahan pada batuan memungkinkan semakin besar pengaruhnya 

pada kerusakan jalan. Lipatan adalah permukaan pada batuan yang mengalami gaya 

kompresi sehingga terjadi perlipatan pada lapisan batuan, baik pada batuan sedimen 

maupun batuan metamorf. Lipatan terjadi karena adanya lapisan kulit bumi yang 

mengalami gaya kompresi (gaya tekan). Pada suatu lipatan yang sederhana, bagian 

punggungan disebut dengan antiklin, sedangkan bagian lembah disebut sinklin. Pada 

lipatan yang mengalami gaya kompresi aktif secara simultan memungkinkan terjadinya 

kerusakan jalan di atasnya.  

H1: Struktur geologi berpengaruh negatif terhadap kerusakan jalan 

 

b. Pengaruh geomorfologi terhadap kerusakan jalan: Geomorfologi atau bentang alam adalah 

bentuk eksternal permukaan bumi, memiliki susunan bentuk topografi beragam dari datar, 

berbukit sampai bergunungan. Berdasarkan ciri-ciri topografi tersebut, maka dapat 

diperolah informasi asal bentukan lahan (land form), batuan yang menyusun serta proses 

endogenik dan eksogenik hingga terbentuk bentang alam yang tampak sekarang. Pada 

geomorfologi atau bentang alam kemungkinan pengaruhnya terhadap kerusakan jalan 

tergantung pada kenampakan bentang alam nya, baik dataran rendah berrawa, permukaan 

bergelombang maupun dataran tinggi yang curam. Sehingga dapat dirumuskan 

H2 : Geomorfologi berpengaruh negatif terhadap kerusakan jalan 

 

Uji F 

 

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi korelasi ganda. Kaidah pengujian 

signifikansi adlah sebagai berikut: 

 

- Jika nilai Fhitung ≥ Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya hubungan variabel 

signifikan. 

- Jika nilai Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya hubungan variabel tidak 

signifikan. 

 

Perhitungan nilai Fhitung secara manual menggunakan rumus:  

 
 2

2

1

1

Rk

knR
Fhitung






 
Di mana :  R = nilai koefisien korelasi 

k = jumlah variabel bebas 

n = jumlah sampel 

 

mencari nilai Ftabel menggunakan tabel F dengan ketentuan pencarian dalam tabel F 

menggunakan rumus: Ftabel = F{(1-α) (dk=k),(dk=n-k-1)} 
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Metode Penelitian 

 

Tahapan Penelitian 

 

Persiapan pekerjaan meliputi beberapa hal sebagai berikut: a) Penentuan lokasi 

penelitian; b) Survey awal; c) Perencanaan waktu pelaksanaan penelitian; d) Penentuan 

metode penelitian, dan; e) Persiapan alat-alat survey yang digunakan. 

 

Variabel Dependen (Y) 

 

Variabel ini diukur dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah metode 

pengukuran yang berisi beberapa alternatif kategori pendapat yang memungkinkan bagi 

surveyor untuk memberi alternatif penilaian (Indriantoro dan Supomo, 1999, dalam Winarna 

dan Murni, 2007). Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai dengan 3, Jawaban item 

pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran 3 – 12. 

 

Variabel Independen (X) 

 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik 

pengaruh positif maupun negatif. Variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari: a) Struktur geologi, dan b) Geomorfologi. 

 

Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Data Primer: Observasi lapangan dan wawancara; 

2. Data Sekunder: Yaitu data-data struktur geologi, meliputi data jenis-jenis struktur geologi 

dari pengamatan peta geologi regional lembar Baturaja dan data kondisi Lalan Lintas 

Sumatera Kecamatan Semidang Aji, yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 

Rancangan Formulir Isian Survey 

 

Dalam melaksanakan survey penelitian  dilakukan pada setiap titik keruskan jalan pada 

ruas Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Semidang Aji  yang dimungkinkan terjadi disebabkan 

oleh adanya pengaruh struktur geologi maka dirancang Formulir isian survey lapangan yang 

dibagi dalam tiga kategori, yaitu: a) Data lokasi survey (sampel,lokas, hari dan tanggal, 

koordinat); b) Data struktur geologi, (kekar, sesar naik, sesar turun, sesar geser, keaktifan 

sesar,sinklin, antiklin, kemiringan keaktifan lipatan; c) Data Geomorfologi (dataran rendah, 

dataran tinggi, perbukitan bergelombang, perbukitan bertimbulan tinggi kerucut gunung api, 

ketinggian (elevasi), arah arus sungai terhadap jalan jenis batuan, ketebalan lapisan batuan; d) 

Data kerusakan jalan, dan; e) Stratigrafi. 
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Metode Analisis Data 

 

Dari hasil survey di beberapa titik kerusakan jalan tersebut, selanjutnya data-data survey 

dianalisa menggunakan metode analisa statistik deskriptif kualitatif menjadi metode 

kuantitatif. Hasil dari analisa ini dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan 

jalan. Analisa pengaruh struktur geologi yang berdampak pada kerusakan jalan dengan 

memperhatikan kondisi struktur geologi di lapangan pada saat penelitian dan telaah hasil 

survey terdahulu sebagai data referensi untuk  mengetahui aktif atau tidaknya struktur geologi 

di daerah penelitian. 

 

Analisa dan Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Korelasi 

 

Dari perhitungan yang dilakukan berdasarkan data yang didapat dengan pengolahan 

sebagai berikut : 

a. Membuat hipotesis penelitian 

Nilai korelasi r berkisar antara -1 < r < 1 berarti terdapat korelasi antar variabel yang 

mempunyai hubungan yang signifikan 

b. Membuat tabel pembantu 

X1 : Faktor Strkur geologi 

X2 : Faktor Geomorfologi 

Y   : Kerusakan jalan  

Lokasi pengambilan sampel dan penelitian dilakukan di sepanjang jalan Lintas Sumatera 

kecamatan Semidang Aji dengan 30 titik sampel 

 
Tabel 4.1. 

Perhitungan Korelasi 
 

No 

Sampel 
X1 X2 Y X1² X2² Y² X1 · Y X2 · Y X1 · X2 

1 10 15 10 100 225 100 100 150 150 

2 9 16 10 81 256 100 90 160 144 

3 11 17 10 121 289 100 110 170 187 

4 13 16 10 169 256 100 130 160 208 

5 10 16 10 100 256 100 100 160 160 

6 12 15 10 144 225 100 120 150 180 

7 10 17 9 100 289 81 90 153 170 

8 11 16 9 121 256 81 99 144 176 

9 13 17 8 169 289 64 104 136 221 

10 12 15 10 144 225 100 120 150 180 

11 11 16 9 121 256 81 99 144 176 

12 11 17 9 121 289 81 99 153 187 
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13 9 16 8 81 256 64 72 128 144 

14 13 15 10 169 225 100 130 150 195 

15 13 17 9 169 289 81 117 153 221 

16 9 17 9 81 289 81 81 153 153 

17 9 15 8 81 225 64 72 120 135 

18 13 15 8 169 225 64 104 120 195 

19 10 16 9 100 256 81 90 144 160 

20 11 15 8 121 225 64 88 120 165 

21 11 16 9 121 256 81 99 144 176 

22 10 16 8 100 256 64 80 128 160 

23 10 17 9 100 289 81 90 153 170 

24 11 15 9 121 225 81 99 135 165 

25 12 18 9 144 324 81 108 162 216 

26 13 16 9 169 256 81 117 144 208 

27 10 17 9 100 289 81 90 153 170 

28 11 18 9 121 324 81 99 162 198 

29 12 18 9 144 324 81 108 162 216 

30 10 18 8 100 324 64 80 144 180 

Σ 330 488 271 3682 7968 2463 2985 4405 5366 

Sumber: Hasil pengolahan data i 2012 

 

 

c. Menghitung nilai korelasi faktor Struktur geologi (X1) terhadap kerusakan jalan (Y)  

 
 

Tabel 4.2. 

Ringkasan Statistik X1 Terhadap Y 
 

Simbol Statistik n Σ X1 Σ Y Σ X1² Σ Y² Σ X1 · Y 

Nilai Statistik 30 330 271 3682 2463 2985 

 Sumber : Hasil pengolahan data 2012 
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d. Menghitung nilai korelasi faktor Geomorfologi (X2) terhadap kerusakan jalan (Y) 

 

 
Tabel 4.3. 

Ringkasan Statistik X2 Terhadap Y 
 

Simbol Statistik n Σ X2 Σ Y Σ X2² Σ Y² Σ X2 · Y 

Nilai Statistik 30 488 271 7968 2463 4405 

Sumber : Hasil pengolahan data  2012 
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e. Menghitung nilai korelasi faktor struktur geologi (X1) terhadap faktor Geomorfologi (X2) 

 
Tabel 4.4. 

Ringkasan Statistik X1 Terhadap X2 
 

Simbol Statistik n Σ X1 Σ X2 Σ X1² Σ X2² Σ X1 ·X2 

Nilai Statistik 30 330 488 3682 7968 5366 

Sumber : Hasil pengolahan data 2012 
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f. Mencari nilai korelasi antar variable dan korelasi ganda (RX1,X2,Y) 

 
 

Tabel 4.5. 

Ringkasan Hasil Korelasi 
 

Simbol Statistik r X1Y r X2Y r X1X2 

Nilai Statistik 0,143 -0,154 -0,106 

Sumber : Hasil pengolahan datai 2012 
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Tabel 4.6 . 

Pedoman Indeks Nilai Rxy 
 

Rxy Interpretasi 

0,00 - 0,20 

Antara variabel x dan variabel y memang terdapat korelasi, akan 

tetapi korelasi antar variabel tersebut sangat lemah sehingga 

korelasi tersebut diabaikan 

0,20 – 0,40 
Antara variabel x dan variabel y  terdapat korelasi lemah atau 

rendah 

0,40 – 0,70 
Antara variabel x dan variabel y  terdapat korelasi ssedang atau 

cukup 

0,70 – 0,90 
Antara variabel x dan variabel y  terdapat korelasi kuat atau 

tinggi 

0,90 – 1,00 
Antara variabel x dan variabel y  terdapat korelasi sangat kuat 

atau sangat tinggi 

Sumber : Pengantar statistik pendidikan 2000 
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 Dari perhitungan secara manual didapat nilai korelasi dari variabel-variabel bebas 

dan variabel terikat yaitu : 

 Nilai rX1Y = 0,143 

Artinya korelasi Struktur geologi (X1) terhadap Kerusakan jalan (Y)  terjadi 

sangat lemah  

 Nilai rX2Y = - 0,154 

Artinya tidak ada korelasi antara Geomorfologi (X2) terhadap Kerusakan jalan 

(Y) 

 Nilai rX1 X2 = - 0,106 

Artinya tidak ada korelasi antara Struktur geologi (X1) terhadap Geomorfologi 

(X2) 

 Nilai rX1 X2Y = 0,198 

Artinya korelasi antara Struktur geologi (X1) dan Geomorfologi (X2) terhadap 

Kerusakan jalan (Y)  terjadi sangat lemah 

 

Uji F 

 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Uji statistik F merupakan uji model yang menunjukkan apakah model regresi fit 

untuk diolah lebih lanjut. Uji dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Menentukan hipotesis penilaian: 

1) Ha : Faktor struktur geologi dan geomorfologi berpengaruh signifikan terhadap  

kerusakan jalan. 

2) Ho :  Faktor struktur geologi dan geomorfologi tidak berpengaruh  signifikan terhadap 

kerusakan jalan  

3) Jika nilai Fhitung ≥ Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya faktor struktur 

geologi dan faktor geomorfologi berpengaruh signifikan terhadap kerusakan jalan. 

4) Jika nilai Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya faktor struktur 

geologi dan faktor geomorfologi tidak berpengaruh signifikan terhadap kerusakan 

jalan. 

b. Membuat tabel pembantu 

1)   X1 : Faktor struktur geologi 

2) X2 : Faktor Geomorfologi 

3) Y   : Kerusakan jalan  

 
Tabel 4.7. Perhitungan Uji F 

No 

Sampel 
X1 X2 Y X1² X2² Y² X1 · Y X2 · Y X1· X2 

1 10 15 10 100 225 100 100 150 150 

2 9 16 10 81 256 100 90 160 144 

3 11 17 10 121 289 100 110 170 187 

4 13 16 10 169 256 100 130 160 208 

5 10 16 10 100 256 100 100 160 160 

6 12 15 10 144 225 100 120 150 180 

7 10 17 9 100 289 81 90 153 170 

8 11 16 9 121 256 81 99 144 176 

9 13 17 8 169 289 64 104 136 221 

10 12 15 10 144 225 100 120 150 180 

11 11 16 9 121 256 81 99 144 176 

12 11 17 9 121 289 81 99 153 187 

13 9 16 8 81 256 64 72 128 144 

14 13 15 10 169 225 100 130 150 195 

15 13 17 9 169 289 81 117 153 221 

16 9 17 9 81 289 81 81 153 153 

17 9 15 8 81 225 64 72 120 135 

18 13 15 8 169 225 64 104 120 195 

19 10 16 9 100 256 81 90 144 160 

20 11 15 8 121 225 64 88 120 165 
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21 11 16 9 121 256 81 99 144 176 

22 10 16 8 100 256 64 80 128 160 

23 10 17 9 100 289 81 90 153 170 

24 11 15 9 121 225 81 99 135 165 

25 12 18 9 144 324 81 108 162 216 

26 13 16 9 169 256 81 117 144 208 

27 10 17 9 100 289 81 90 153 170 

28 11 18 9 121 324 81 99 162 198 

29 12 18 9 144 324 81 108 162 216 

30 10 18 8 100 324 64 80 144 180 

Σ 330 488 271 3682 7968 2463 2985 4405 5366 

Sumber : Hasil pengolahan datai 2012 

 

c. Mencari nilai persamaan b1, b2, dan a 
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d. Memasukan nilai b1, b2, dan a ke dalam persamaan 
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2) 
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  e. Menentukan nilai R 
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 f. Mencari nilai Fhitung   
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 g. Mencari nilai Ftabel  F 

Ftabel = F{(1-α) (dk=k) (dk=n-k-1)} 

Ftabel = F{(1-0,05) (dk=2),(dk=30-2-1)} 

Ftabel = F{(0,95)(2,27)} 

Ftabel = F{(2,15)}  → dari tabel  F = 3,68 

Berdasarkan hipotesis awal penelitian bahwa : 

 Jika nilai Fhitung ≥ Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya hubungan 

variabel signifikan. 

 Jika nilai Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya hubungan 

variabel tidak signifikan 

Berdasarkan perhitungan manual dan nilai tabel F didapat  : 

Nilai Fhitung   =  0,59  

Dari tabel F didapat nilai Ftabel  =  3,68 

Sehingga, nilai Fhitung    ≥  Ftabel maka,  H0 → diterima 

      H1 → ditolak 

Artinya : 

Variabel Struktur geologi (X1) dan Geomorfologi (X2) tidak berpengaruh signifikan  

terhadap Kerusakan jalan (Y). 
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Kesimpulan 

 

Struktur geologi wilayah penelitian didominasi oleh struktur kekar dan sesar minor, 

geomorfologi (bentang alam) didominasi oleh dataran rendah (lebak) dan aluvial, jenis batuan 

di wilayah penelitian didominasi oleh batuan sedimen. 

Dari hasil penelitian Struktur geologi, Geomorfologi dan pengaruhnya terhadap 

kerusakan jalan di ruas jalan Lintas Sumatera kecamatan Semidang Aji kabupaten Ogan 

Komering Ulu, didapat nilai Nilai Fhitung 0,59 dan dari tabel F didapat nilai Ftabel  3,68.  

Sehingga, nilai Fhitung ≥  Ftabel. Maka, H0  diterima H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa 

Pengaruh Struktur geologi dan Geomorfologi di wilayah kecamatan Semidang Aji tidak 

signifikan terhadap kerusakan jalan. 
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