
36 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dengan judul “Perencanaan Geometrik dan Perkerasan 

Jalan Pada Ruas jalan Neney – Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan”, dimulai 

dari STA awal 0+000 dan berakhir di STA 1+509. 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian 

 

3.2 Administrasi 

Kabupaten Manokwari Selatan merupakan pemekaran dari kabupaten 

Manokwari. Kabupaten ini resmi dimekarkan pada 25 oktober 2012. Kabupaten ini 

terdiri dari enam kecamatan, yaitu : Dataran Isim, Momi Waren, Nenei, Oransbari, 

Ransiki dan Tahota. 
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3.3 Diagram Penelitian 
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Hasil Perencanaan  

Selesai 

Analisa Perencanaan : 

1. Perencanaan Alinyemen Horizontal 

2. Perencanaan Alinyemen Vertikal 

3. Perencanaan Tebal Perkerasan 

4. Perencanaan Anggaran Biaya. 

Pengumpulan Data 

Data Primer : 

1. Peta Topografi 

2. Data Tanah 

Data Sekunder : 

1. Data LHR 

2. Data Curah 

Huajan 

Kesimpulan  
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3.4 Pengumpulan Data 

 Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dibutuhkan beberapa data pendukung 

untuk mendapatkan hasil perencanaan yang opotimal. Adapun data yang 

dibutuhkan untuk menyesesaikan tugas akhir ini dibagi menjadi data primer dan 

data sekunder yang akan dijeskan dibawah ini: 

3.4.1 Data Primer 

1. Data Topografi Wilayah Studi 

Data topografi wilayah studi didapatkan dari hasil pengukuran 

menggunakan alat ukur digital yang dilakukan diwilayah studi. 

2. Data Tanah 

 Data tanah di dapatkan langsung dari instansi terkait yang telah melakukan 

pengujian di laboratorium. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yang meliputi data LHR. 

3.5 Analisa Perencanaan 

1. Klasifikasi Jalan yang disesuaikan untuk studi ini adalah jalan Kolektor  

kelas III B dengan lebar jalan 2 x 3 meter tanpa median, dimensi kendaraan 

maksimum panjang 12 meter, lebar 2,5 meter dengan muatan sumbu 

terberat 8 ton, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan 

rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

2. Kecepatan Rencana VR yang digunakan untuk studi ini adalah Kolektor 

Primer Dengan Kecepatan Rencana VR 60 (km/jam). 

3. Alinyemen Horizontal atau tikungan yang digunakan untuk studi adalah 

bentuk Spiral-Circle-Spiral (SCS). Pertimbagannya karena didaerah lokasi 

perencanaan jalan tersebut, merupakan daerah perbukitan maka tikungan 

yang sesuai dengan lokasi tersebut menggunakan tikungan Spiral-Circle-

Spiral (SCS). 
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Untuk jenis S-C-S nilai superelevasi maksimum ditetapkan emax = 6% 

menunjukan hubungan parameter perencanaan lengkung horizontal dengan 

kecepatan rencana (BSN – RSNI T-14-2004) dan fmax = 0,15 (Tabel.2.10 dan 

2.11.). 

4. Alinyemen Vertikal yang digunakan untuk studi adalah ditinjau dari titik

awal perencanaan, bagian landau vertikal berupa landau positif (tanjakan).

Dimana lengkung vertikal dapat berupa antara lain:

a) Lengkung Cembung Berdasarkan Jarak Pandang Henti dengan Kecepatan

Rencana VR 60 (km/jam).

b) Lengkung Cekung Berdasarkan Jarak Pandang Henti dengan Kecepatan

Rencana VR 60 (km/jam).

5. Perencanaan tebal perkerasan jalan yang dugunakan untuk studi adalah

perkerasan lentur (flexible pavement), sedangkan material penyusun

perkerasannya adalah Agregat Kasar, Agregat halus, dan Aspal sebagai

bahan pengikat.

3.6 Hasil Perencanaan 

Hasil perencanaan merupakan tahapan dari awal penelitian sampai 

menentukan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

3.7 Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dan 

membuat rumusan proposal yang tepat dan mengangkatnya sebagai temuan 

penelitian. 


