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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Perencanaan 

Lokasi studi perencanaan tebal lapis tambah (overlay) ini yang berlokasi 

pada Winongan kabupaten Pasuruan di lihat pada gambar 3.1 dan gambar 3.2.  

Gambar 3.1Ruas Jalan Lokasi Perencanaan Jalan Winongan – kabupaten Pasuruan 

    (sumber:googlemap data di olah 2017 ) 

Gambar 3.2.a Gambar Tampak Ruas Jalan Sisi Kiri Gambar 3.2.b Gambar Tampak Ruas Jalan Sisi 

Kanan  
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3.2. Bagan Alir Perencanaan 

Dalam perencanaan perkerasan tebal lapis tambahan (overlay) dan 

pelebaran perkerasan lentur, untuk tahapan – tahapannya bisa dilihat pada 

Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram alir perencanaan 
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3.2.1 Pengumpulan Data 

1) Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data ke 

peneliti data ini didapatkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur 

Yaitu: 

 Peta situasi yang berlokasi di jalan Winongan - kabupaten Pasuruan.  

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

untuk memperkirakan adanya pelebaran jalan dengan disertai perkiraan 

adanya perkembangan lalu lintas harian rata – rata pertahun sampai umur 

rencana. Selain itu digunakan juga untuk merencanakan tebal lapisan 

perkerasan pelebaran jalan 

 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 direncakan. 

  

3.2.2 Tahap Perncanaan  

Seluruh data atau informasi yang terkumpul kemudian dianalisis dan di 

susun untuk mendapatkan hasil akhir.Perencanaan tebal lapis tambahan yang di 

gunakan dalam setudi ini adalah perkerasan lentur (flexible pavement ) 

menggunakan metode Analisa Komponen tahun 1987 dan  AASHTO 93 

Langka-langkah perencanaan tebal lapis tambahan perkerasan lentur metode 

Analisa Komponen 1987 

1. Menentukan lalulintas harian (LHR) pada umur rencana 

2. Menentukan lintas ekivalen (LEP) 

3. Menentukan lintas ekivalen akhir (LEA) 

3. Menentukan lintas ekivalen tengah (LET) 

4. Menentukan lintas ekivalen rencana (LER) 

5. Menentukan daya dukung tanah (DDT) 

6. Menentukan faktor regional (FR) 

7. Menentukan indeks permukaan awal (IPo) 

8. Menentukan tebal lapis tambahan  
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Langkah-langkah perencanaan tebal lapis tambahan perkerasan lentur 

metode AASHTO 93 

1. Menentukan nilai reliabilitas (R) dan devisiasi standar keseluruhan (So) 

2. Menentukan angka ekivalen kendaraan  

3. Menentukan modulus resilient (MR) dan serviceability 

4. Menentukan nilai structure number (SN) 

5. Menentukan tebal lapis tambahan yang di butuhkan  

 

3.2.3 Pembahasan 

Lapis perkerasan lentur yang di pasang di atas konstruksi yang ada dengan 

tujuan meningkatkan kekuatan struktur perkerasan, agar dapat melayani lalulintas 

yang di rencanakan, selama kurun waktu yang akan datang 

Untuk perhitungan lapis tambahan (overlay) kondisi perkerasan jalan lama 

(existing pavement) di nilai sebagai berikut : 

a).Lapis permukaan 

b).Lapis pondasi 

c).Lapis pondasi bawah. 

 

3.2.4 Kesimpulan 

Untuk mengetahui tebal lapis tambahan yang di butuhkan dari kedua 

metode tersebut atau untuk mengetahui parameter perbandingan desain 

perkerasan lentur dari kedua metode. 

 




