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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

3.1 Lokasi Perencanaan 

Menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengerjakan 

skripsi. Langkah-langkah awal yang dilakukan yaitu: studi literatul, pengumpulan 

data, pengamatan pada komponen yang berkaitan dengan topik studi untuk 

mendapatkan data yang diperlukan untuk topik studi ini. 

 
Gambar 3.1 Peta Kabupaten Indragiri Hilir 

Nama jalan  : Sungai Luar – Sungai  Dusun 

Lokasi jalan   : Kecamatan Batang Tuaka  kabupaten INHIL. 

Panjang jalan  : 5 km 

Lebar   : 7.5 m  
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3.2 Tahapan Studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapam Studi  
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3.3 Identifikasi Masalah 

       Tahap ini mempelajari tentang mengindentifikasi permasalahan-permasalahan 

yang timbul dan merumuskannya menjadi suatu tujuan yang diselesaikan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. 

 

3.4  Studi Literatul 

       Mempelajari kembali materi-materi yang akan berkaitan dengan penyelesaian 

masalah pada Tugas akhir. Dari studi literatul ini akan mendapatkan acuan yang akan 

digunakan sehingga dapat memudahkan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

       Untuk menentukan Tebal Perkerasan Jalan dibutuhkan data sebagai berikut: : Data 

lalu lintas untuk Tugas akhir ini data yang diperoleh dari PU kabupaten INHIL 

menjadi acuan dalam perhitungan lalu-lintas harian rata-rata (LHR) untuk 

perencanaan jalan akses jalan yang baru. Kemudian data tanah dasar Untuk 

mengetahui besarnya sattlement akibat tanah dasar dan beban perkerasan jalan . 

 

3.6 Perencanaan Tebal Perkerasan Jalan Kaku 

        Metode analisa komponen (Bina  Marga) adalah metode yang digunakan 

untuk merencanakan tebal perkerasan jalan, tebal perkerasan baru yang dihasilkan 

dari analisa ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menentukan beban dan 

tinggi timbunan, dengan asumsi – asumsi yang digunakan yaitu:  

1. Tanah timbunan yang digunakan sebagai tanah dasar ialah CBR 35% dan 

berat volume tanah       t/m3   

2. Umur Rencana 20 Tahun. 

3. Faktor distribusi kendaraan (C) yaitu 0.50 

 

3.7 Analisa Penurunan Konsolidasi (Sc) 

       Analisa penurunan konsolidasi (Sc) untuk mengetahui seberapa besar 

penurunan yang terjadi serta waktu yang diperlukan untuk mencapai 90% 

konsolidasi tanpa adanya preloading dan vertical drain.  Hasil proses ini juga 
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mengetahui apakah tanah tersebut diperbaiki atau tidak. Perhitungan analisa 

penurunan konsolidasi meliputi: 

 Konsolidasi primer dan Konsolidasi sekunder

 Indeks Pemampatan (Cc) dan Indeks Pemuaian (Cs)

 Waktu Penurunan

3.8 Perencanaan Preloading (Pra pembebanan) 

       Perencanaan preloading akan menghasilkan nilai tinggi timbunan awal (H 

awal) sehingga didapat tinggi timbunan akhir (H akhir) yang sesuai dengan tinggi 

timbunan rencana. Selain itu juga menghasilkan nilai Sc. 

3.9 Perencanaan PVD 

       Perencanaan PVD meliputi perencanaan kedalaman dan jarak PVD, dengan 

menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut: 

 Jenis PVD yang digunakan adalah Polypropylene dengan lebar 100 dan

tebal 3.5 mm.

 Pola pemasangan PVD ialah bujur sangkar.

 Waktu yang diinginkan untuk mencapai 90 % konsolidasi 6 bulan.

3.10 Perhitungan Kenaikan Daya Dukung  Tanah 

       Bertujuan untuk mengetahui kenaikan tegangan pada lapisan tanah yang 

ditinjau akibat masing-masing tahapan penimbunan. 

3.11 Perencanaan Geotexstile 

         Geotexstile disini sebagai pemegang tanah sehingga dapat mencegah 

runtuhnya timbunan. Dalam perhitungan perencanaan geotexstile jenis 

kelongsoran yang dianalisa meliputi internal stability, foundation stability dan 

overal stability. Beberapa asumsi yang digunakan: 

1. Tinggi muka air adalah 2.00 m

2. Jenis geotexstile yang digunakan stabilenka 800/100 dengan kekuatan

tarik ultimit memanjang 100 t/m

3. Sudut kemiringan 30°

4. Lebar Timbunan 7.50 meter


