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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Umum 

    Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara deskritif, 

yaitu dengan memusatkan pada masalah yang ada pada saat sekarang dimana 

keadaan lalulintas di tempat penelitian dapat diperoleh data yang akurat dan cermat. 

Analisis yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data berupa data primer 

dan data sekunder kemudian disusun. 

    Berkaitan dengan penelitian, kemudian data-data tersebut akan dilanjutkan 

dengan proses analisis. Deskripsi berarti data yang dikumpulkan disusun kemudian 

dianalisis.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah Ruas Jalan Gunung 

Selatan Kota Tarakan dengan panjang 4.50 km dan luas 54.000 m2. Gunung Selatan 

merupakan jalan yang sering dilewati kendaraan roda dua, roda empat dan 

kendaraan berat seperti truck. Jalan Gunung Selatan ini menghubungkan antara 

Jalan Pulau Banda dengan Jalan Bhayangkara. Jalan Gunung Selatan termasuk jalan 

provinsi. Berdasarkan klasifikasi menurut fungsi jalan, ruas jalan gunung selatan 

dikategorikan jalan kelas IIIB, yaitu jalan kolektor sekunder yang dapat dilalui 

kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 

mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm dan muatan sumbu terberat yang 

diizinkan 8 ton (lihat Gambar 3.1) 
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Gambar 3.1 Peta Ruas Jalan Gunung Selatan 

(Google Earth) 

3.3 Tahapan Penelitian 

Sebelum melakukan suatu penelitian maka terlebih dahulu harus diketahui 

tahapan penelitian yang akan diteliti. Sumber data dalam suatu penelitian adalah 

subjek yang dimana suatu data dapat diperoleh. Tahapan secara garis besar dapat 

dilihat dalam diagram (lihat Gambar 3.2) 
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Gambar 3.2 Tahapan Penelitian 
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3.3.1 Survei Pendahuluan 

     Survei pendahuluan dilakukan untuk mengetahui kondisi kerusakan jalan 

dan untuk mencari volume lalu lintas harian rata-rata pada ruas jalan gunung 

selatan. Kegitan yang dilakukan pada saat survei adalah: 

a. Menentukan ruas jalan yang akan ditinjau. 

b. Menentukan panjang jalan. 

c. Mengukur setiap jenis kerusakan jalan. 

d. Menetukan solusi perbaikan untuk setiap perkerasan ruas jalan. 

Adapun peralatan yang digunakan pada saat survei adalah: 

a. Kendaraan. 

b. Alat tulis, berupa ballpoint, pena, pensil, dan lain-lain. 

c. Hard Board, yaitu alat untuk menulis. 

d. Jam/arloji, untuk penunjuk waktu. 

e. Meteran/Roll meter, sebagai alat untuk mengukur lebar penampang jalan. 

f. Kalkulator, untuk mengihitung. 

3.3.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari 

keterangan yang bersifat primer maupun sekundur agar dapat digunakan sebagai 

bahan penelitian: 

a. Data Primer 

  Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari tempat penelitian yaitu 

Jalan Gunung Selatan Kota Tarakan dengan cara survei dan pengamatan langsung 

di lapangan sehingga tidak mengalami perubahan selama pelaksanaan penelitian. 

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pencatatan jenis kerusakan pada ruas jalan gunung selatan dibagi menjadi 6 

segmen, setiap segmennya dibagi menjadi 750 meter per segmen dan panjang 

jalan 4,50 km. Pencatatan dilakukan survei langsung dilapangan dengan melihat 

kerusakan apa saja yang terjadi pada jalan tersebut. Lalu setiap kerusakan 

dikelompokkan menjadi satu. 
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2. Pencatatan dimensi kerusakan dilakukan pada setiap kerusakan pada ruas jalan 

gunung selatan. Dengan diketahui panjang, lebar, dan luasnya. 

3. Volume lalu lintas harian rata-rata didapatkan dengan cara survei langsung 

dilapangan mulai dari pukul 05.00 – 22.00 WITA, pencatatan dibagi per 15 

menit yaitu terhadap kendaraan pribadi, bus kecil dan besar, truk 2 sumbu, dan 

truk 3 sumbu. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data 

dari instansi yang terkait. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

serta Dinas Perhubungan Kota Tarakan. Data sekunder yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Peta ruas jalan gunung selatan 

2. Data struktur perkerasan yang ada 

3. Data CBR lapangan 

4. Volume lalulintas harian rata-rata (LHR) pada tahun sebelumnya 

5. Harga satuan pekerjaan Kota Tarakan 

3.4 Teknik Analisis Data 

Data dari pengamatan visual di lapangan, kemudian akan diformulasikan ke 

dalam kriteria-kriteria yang sesuai dalam kajian teori untuk mengidentifikasi jenis 

kerusakan yang terjadi, menentukan teknik perbaikan yang tepat dan berapa besar 

biaya yang digunakan. Kemudian setelah itu hasil penelitian tersebut dapat ditarik 

suatu kesimpulan dan saran untuk menentukan suatu kebijakan dalam membuat 

design perbaikan yang tepat pada kerusakan yang terjadi. Untuk lebih terperinci 

dapat mengenai teknik analisa data dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini. 
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Tabel 3.1 Teknik Analisa Data 

No Bahasan Metode Tujuan Langkah 
1. Klasifikasi 

Kerusakan 
pada 
Perkerasan 
Jalan 

PCI Menentukan jenis 
kerusakan yang 
terjadi 

 Membagi segementasi 
jalan 

 Memplotkan peta 
kerusakan jalan 

 Menentukan jenis 
kerusakan dan 
dimensinya 

2. Teknik 
Rehabilitas 
dan 
Penanganan 
Jalan 

Manual Pemeliharaan 
Rutin untuk Jalan 
Nasional dan Jalan 
Provinsi 1995 

 

Menentukan Metode 
Perbaikan Standar 

 

 Menentukan tingkat 
dan jenis kerusakan 
jalan 

 Menentukan luas 
kerusakan 

 Menentukan metode 
perbaikan standar 

  Perencanaan Tebal 
Perkerasan Lentur 2002 

Menghitung tebal 
Overlay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Menghitung LHR 
 Menentukan koefisien 

relative (a) 
 Menghitung nilai 

ITPada 
 Menghitung angka 

ekivalen (E) 
 Menghitung beban 

gandar standar rencana 
selama UR 

 Menghitung modulus 
resilien (MR) 

 Menentukan tingkat 
reliabilitas 

 Menentukan nilai 
deviasi standar (So) 

 Menentukan IPT dan 
IP0 

 Menentukan ITPperlu 
 Mencari tebal Overlay 
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Tabel 3.1 Lanjutan 

No Bahasan Metode Tujuan Langkah 
Perencanaan Perkerasan 
Jalan Beton Semen 
2003 

Menghitung tebal 
pelat beton semen 

 Menghitung jumlah
sumbu

 Menentukan R
 Menghitung JSKN dan

JSKN rencana
 Menghitung repetisi

sumbu rencana

 Menentukan faktor
keamananan beban FKB

 Menentukan CBR
efektif

 Menghitung biaya total
penangan (perbaikan
CTRB + lapisan atas)

 Menghitung fatik dan
erosi

 Menghitung tebal pelat
 Menentukan tulangan

CTRB (Cement Treated 
Recycling Base) 

Menghitung tebal 
CTRB dan lapis atas 

 Menentukan metode
pelaksanaan

 Menentukan tebal
lapisan base course

 Menghitung tebal
permukaan atas
(langkah seperti
perhitungan overlay)

3. Biaya
Perbaikan

Analisa Biaya Harga 
Satuan Pekerjaan 
Bidang Bina Marga 
2013 

Menentukan biaya 
total penanganan 
jalan 

 Menghitung harga
satuan

 Menghitung harga
perbaikan standar

 Menghitung biaya
overlay

 Menghitung biaya total
penanganan
(perbaikan standar +
overlay)

 Menghitung biaya
perkerasan kaku

 Menghitung biaya total
penanganan (perbaikan
standar  + rigid)

 Menghitung biaya
CTRB

 Menghitung biaya
lapisan atas




