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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

 

3.1 Lokasi Perencanaan 

 

Gambar  3. 1 Peta lokasi kegiatan 
(Sumber : PT. Bina Arsir) 

 



24 
 

Gambar  3. 2 Peta lokasi kegiatan 
(Sumber : PT. Bina Arsir) 

Lokasi kegiatan terletak diantara 2 (dua) batas kabupaten yaitu Kabupaten 

Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, lokasi proyek jalan ruas Tarsa – Wanorian 

- Klarion sepanjang 10 km yang dimulai dari titik awal di kampung Mlaswor sta. 

0+000 sampai dengan kampung Klabra sta. 10+000. Kondisi umum sepanjang 

lokasi merupakan daerah perbukitan dengan relief miring bergelombang hingga 

terjal dan memiliki elevasi antara 50 – 100 mdpl, kawasan ini sebagian besar berupa 

hutan  dengan rata-rata kelandaian mencapai 10% sampai dengan 25% dengan 

karakteristik tanah dasar lunak bervariasi sampai batuan. Jarak tempuh dari Kota 

Sorong ke lokasi kegiatan ± 3 jam dengan menggunakan moda transportasi darat. 

 

 
Gambar  3. 3 Kondisi eksisting ruas Jalan Tarsa-Wanurian-Klarion 
(Sumber : PT. Bina Arsir) 
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3.2 Diagram Alir Perencanaan 

 

 

Gambar 3.4 Bagan Alir Perencanaan 
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3.2.1 Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan tahap awal kegiatan sebelum memulai 

penyusunan laporan tugas akhir. Dalam tahap ini penulis melakukan studi pustaka 

dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun referensi jurnal-jurnal 

sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Studi pustaka 

diperlukan untuk mengumpulkan berbagai referensi yang digunakan sebagai 

acuan dalam perhitungan perencanaan. 

  

3.2.2 Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data, peranan instansi terkait sangat diperlukan 

sebagai pendukung untuk memperoleh data-data dibutuhkan dalam studi 

perencanaan. Untuk perencanaan tebal perkerasan pada ruas jalan Tarsa-

Wanurian-Klarion ini sumber data berasal dari PT. Bina Arsir, data-data yang 

diperoleh yaitu berupa data volume lalu lintas harian rata-rata (LHR), data nilai 

CBR tanah, gambar rencana, serta peta lokasi kegiatan proyek. 

 

3.2.3 Analisa Data Perencanaan 

Setelah memperoleh data, tahap selanjutnya yaitu menganalisa data yang 

telah diperoleh dari PT. Bina Arsir. Pada tahap ini penulis mengolah data yang telah 

diperoleh menjadi informasi sehingga data tersebut bisa dipahami dan dapat 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan studi ini. 

 
3.2.4 Perencanaan dan Perhitungan Desain 

Setelah mendapatkan informasi dari data yang telah diolah, kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan perencanaan dan perhitugan desain tebal perkerasan 

kaku (rigid pavement). Dalam perencanaan ini, perhitungan tebal perkerasan kaku 

(rigid pavement) dilakukan dengan menggunakan Metode Bina Marga dan 

penulangan yang mengacu pada peraturan Departemen Pekerjaan Umum. Metode 

Bina Marga adalah metode perencanaan untuk menentukan tebal lapisan perkerasan 

standar Indonesia yang digunakan untuk perencanaan di Indonesia. 
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3.2.5 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Setelah mengetahui tebal perkerasan kaku (rigid pavement) dan 

penulangannya, dilakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) disusun untuk mengetahui besarnya biaya yang 

dibutuhkan dalam perencanaan suatu proyek. Analisis dan perhitungan Rencana 

Anggaran Biaya perkerasan kaku (rigid pavement) pada ruas jalan tersebut, 

meliputi : Biaya Pendahuluan, Biaya Pekerjaan Tanah dan Biaya Pekerjaan 

Struktur. 

 

3.2.6 Kesimpulan dan Saran 

Tahap terakhir dalam perencanaan ini adalah penarikan kesimpulan dan 

saran. Dalam tahap ini penulis melakukan penarikan kesimpulan dari hasil 

perhitungan desain perencanaan perkerasan kaku (rigid pavement) dan rencana 

anggaran biaya, sehingga dapat mengetahui berapa tebal perkerasan kaku dan 

rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam prencanaan proyek tersebut. 
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3.3 Diagram Alir Analisa Data 

 

 

 

Gambar 3.5  Bagan Alir Analisa Data 
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Penjabaran dari proses analisis data untuk menghitung perencanaan tebal 

perkerasan kaku dan penulangan yang mengacu pada peraturan Departemen 

Pekerjaan Umum sebagai berikut : 

1. Pilih jenis perkerasan beton semen, bersambung tanpa ruji, bersambung 

dengan ruji, atau menerus dengan tulangan. 

2. Tentukan apakah menggunakan bahu beton atau bukan. 

3. Tentukan jenis tebal pondasi bawah berdasarkan nilai CBR rencana dan 

perkirakan jumlah sumbu kendaraan niaga selama umur rencana sesuai 

dengan Gambar 2. 

4. Tentukan CBR efektif berdasarkan nilai CBR rencana dan pondasi bawah 

yang dipilih sesuai dengan Gambar 3. 

5. Pilih kuat tarik lentur atau kuat tekan beton pada umur 28 hari (fcf). 

6. Pilih faktor keamanan beban lalu lintas (FKB) sesuai dengan Tabel 3. 

7. Taksir tebal pelat beton dengan menggunakan Gambar 7 sampai dengan 

Gambar 8. 

8. Tentukan tegangan ekivalen (TE) dan faktor erosi (FE) untuk STRT dari 

Tabel 5-7. 

9. Tentukan faktor rasio tegangan (FRT) dengan membagi tegangan ekivalen 

(TE) oleh kuat tarik lentur (fcf). 

10. Untuk setiap rentang beban kelompok sumbu tersebut, tentukan beban per 

roda dan kalikan dengan faktor keamanan beban ( FKB¬¬) untuk 

menentukan bebaan rencana per roda dari Gambar 9 dan Gambar 10. 

11. Dengan faktor rasio tegangan (FRT) dan beban rencana, tentukan jumlah 

repetisi ijin untuk fatik dari Gambar 9, yang dimulai dari beban roda 

tertinggi dari jenis sumbu STRT tersebut. 

12. Hitung persentase dari repitisi fatik yang direncanakan terhadap jumlah 

repitisi ijin. 

13. Dengan menggunakan faktor erosi (FE), tentukan jumlah repitisi ijin untuk 

erosi dari Gambar 10. 

14. Hitung presentase dari repitisi yang direncanakan terhadap jumlah repitsi 

ijin. 
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15. Ulangi langkah 11 sampai dengan 14 untuk setiap beban per roda pada

sumbu tersebut sampai jumlah repitisi beban ijin yang masing masing

mencapai 10 juta dan 100 juta repitisi

16. Hitung jumlah total fatik dengan menjumlahkan presentase fatik dari

setiap beban roda pada STRT tersebut.

17. Ulangi langkah 8 sampai dengan langkah 16 untuk setiap jenis kelompok

sumbu lainnya.

18. Hitung jumlah total kerusakan akibat fatik dan jumlah total kerusakan

akibat erosi untuk seluruh jenis kelompok sumbu.

19. Ulangi langkah 7 sampai dengan langkah 18 hingga diperoleh ketebalan

tertipis yang menghasilkan total kerusakan akibat fatik dan atau erosi

<100%. Tebal tersebut sebagai tebal perkerasan beton semen yang

direncanakan.


