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Salah satu prasarana transportasi adalah jalan yang merupakan kebutuhan pokok dalam 
kegiatan masyarakat. Hal ini dikarenakan jalan sebagai bagian prasarana transportasi yang 
mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, 
pertahanan dan keamanan. Dalam Tugas Akhir ini mencakup tiga ruas jalan di kabupaten 
Lamongan yaitu jalan raya pahlawan, jalan raya sukodadi – jalan raya mastrip, dan jalan raya 
sugio. 

Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode survei dengan cara pengumpulan 
data skunder pada instansi terkait, dan dilakukannya survei lapangan yang berkaitan dengan 
penelitian untuk memperoleh data primer. Setelah itu dilakukan analisismetode regresi 
nonlinier dengan bantuan softwere Statistical Product and Service Solutions ( spss ) dan 
pengolahan data yang diperoleh dari survei, sehingga didapat Nilai kerusakan jalan, volume 
lalu lintas jalan, dan data perbaikan jalan. 

Berdasarkan analisa dalam pengolahan data maka diperoleh hasil kapasitas Nilai 
kerusakan jalan (Nr) di Jalan Raya Pahlawan, Jalan Raya Sukodadi – Jalan Raya Mastrip, dan 
Jalan Raya Sugio secara berturut – turut adalah 80,2; 97,2; 86,2 dan 93,2. dengan nilai 
prosentase nilai kurang dari 5% maka tingkat kerusakan kategori sedikit sekali. Volume lalu 
lintas pada jam puncak berdasarkan satuan mobil penumpang (smp)/jam Jalan Raya 
Pahlawan, Jalan Raya Sukodadi – Jalan Raya Mastrip, dan Jalan Raya Sugio secara berturut – 
turut adalah 6.249,8 smp/jam, 4.790,14 smp/jam, 3.340 smp/jam. Dilihat dari hasil regresi 
volume lalu lintas,nilai kerusakan jalan dan waktu adalah y = 0,003112493+ 0’006887195+ 
10,3961008 0,999692051., dengan regresi non linear (R2) atau korelasi antara variabel x 
dengan y yaitu = 0,999692051  
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