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BAB III

METODELOGI PERENCANAAN

3.1 Lokasi Perencanaan

Lokasi perencanaan ini berlokasi diruas jalan Raya Dander, Kecamatan

Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, jalan ini merupakan akses untuk

menuju ke Kabupaten Nganjuk dengan kondisi umum yang ada sepanjang lokasi

merupakan rumah dan persawahan dengan rata-rata kelandaian 0% sampai 15%

(relatif datar). Lokasi perencanaan dapat dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini.

Gambar 3.1. Lokasi Perencanaan Jalan (sumber: googlemap)

Nama Jalan : Jalan Raya Dander

Lokasi : Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur,

Indonesia

Kelas Jalan : Jalan Kelas III

Klasifikasi Jalan : Kolektor

Tipe Jalan : 1 jalur 2 lajur 2 arah

Panjang Perencanaan Jalan : 6,2 km

Lebar Jalan : 6 meter
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Gambar 3.2. Kondisi Eksisting Ruas Jalan Raya Dander

Gambar 3.3. Kondisi Eksisting Ruas Jalan Raya Dander
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3.2 Diagram Alur Perencanaan

Gambar 3.4 Diagram alur perencanaan

Mulai

Mengumpulkan Data
(Data Sekunder : Peta situasi, LHR, CBR, Harga

Satuan Dasar, Pertumbuhan Lalu Lintas)

Perencanaan lapisan tambahan dengan analisa
komponen

Gambar Desain

Rencana Anggaran Biaya

SELESAI

Kesimpulan
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3.2.1 Pengumpulan Data

Dalam perencanaan ini hanya menggunakan data sekunder yaitu :

1) Data Sekunder ini didapatkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Jawa Timur Yaitu:

 Data Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR), Data ini diperlukan

untuk merencanakan tebal lapisan perkerasan dengan

memperkiraan adanya perkembangan LHR pertahun hingga umur

rencana yang direncanakan.

 Data CBR tanah dasar dengan pengujian menggunakan alat DCP,

digunakan untuk penentuan tebal perkerasan (full depth pavement)

dan penentuan tebal lapis ulang (overlay) untuk bagian jalan yang

direncanakan.

 Harga Satuan Dasar, berupa harga satuan dasar bahan, harga satuan

dasar upah tenaga kerja, dan harga satuan dasar alat. Harga satuan

dasar dapat diperoleh dipasaraan, didapat dalam suatu daftar harga

satuan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Selain

itu data ini digunakan untuk menghitung Rencana Anggaran Biaya.

3.2.2 Tahap Perencanaan

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, tahap selanjutnya

melakukan perencanaan:

1. Perencanaan tebal lapis tambah (overlay)

Tebal lapis tambahan yang terletak di atas konstruksi perkerasan

jalan lama yang bertujuan meningkatkan kekuatan struktur perkerasan jalan

lama yang ada sehingga dapat meningkatkan pelayanan bagi kendaraan

dengan lalu lintas yang direncanakan untuk waktu yang akan datang.

Untuk perhitungan tebal lapisan tambahan (overlay), perencana mengetahui

susunan lapisan perkerasan jalan lama (existing pavement) sebagai berikut :

a) Lapisan Permukaan

b) Lapisan pondasi

c) Lapis pondasi bawah
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3.2.3 Gambar Desain
Hasil dari perhitungan digambar dengan detail dari perencanaan yang

berupa susunan struktaral perkerasan. Maksud penggambaran ini agar

mempermudah saat pengerjaan.

3.2.4 RencanaAnggaranBiaya
RAB untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan

suatu pekerjaan. Analisis dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya

perkerasan pada ruas jalan tersebut.

3.2.5 Kesimpulan Dan Saran

Menyimpulkan hasil dari perencanaan dan pembahasan.


